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p.t. ,,Wptyw regulator6w wzrostu i dojrzewania na cechy jakoSciowe rzepaku"

1. Tlo rozprawy.
Po wejSciu Polski do Unii Europejskiej produkcja rzepaku staLa siQ najszybciej

rozwijaj4cym siE dzialem produkcji roSlinnej. W ostatnim dziesiEcioleciu zasiewy zwiqkszyly
sig prawie dwukrotnie, co wynika z faktu, 2e uprawa rzepaku ozimego stala sig mniej
ryzykowna niz dawniej, poniewaZ wciagZ udoskonalane se sposoby jego uprawy i
niepor6wnywalnie zwi gkszyla siE oferta odmianowa.

Nasiona ruepaku s4 gl6wnym krajowym surowcem do produkcji oleju jadalnego. W
Polsce 80% spoZywanych olej6w roSlinnych stanowi olej rzepakov,ry. Zmiany jakie nastqpily
w ostatnim dwudziestoleciu w sposobie Zywienia, uwzglgdniaj4cym dzialanie prozdrowotne
produkt6w spo?ywczych, spowodowaly istotne zwigkszenie zapotrzebowania na tluszcze
pochodzenia roSlinnego. Spozycie olej6w ro6linnych na jednego mieszkarica wzrostro z okolo
8 kg w 1990 r. do okotro 20 kg obecnie, przy znacznym spadku spoZycia tNuszczy

zwierzgcych. Z kolei Sruta rzepakowa i wytlok, bEd4ce dziEki korzystnemu skladowi
aminokwasow 2rodlem wartoSciowego bialka s4 doskonalqpaszqdla bydla trzody chlewnej, a

takae choc w mniejszym zakresie, dla drobiu. Wysokie zapotrzebowanie na nasiona rzepaku
uwarunkowane jest takZe znaczqcym popytem na oleje ro6linne do produkcji biopaliw
plynnych. Brak alternatylvy dla rzepaku jako surowca dla wielu dziaNSw gospodarki jest
gwarancj4 wysokiego zapotrzebowania na nasiona tej roSliny uprawnej takhe w przyszNoSci.

Jednak potencjal plonotw6rczy odmian w produkcji wykorzystywany jest w okolo 60%o, co

wskazuj e na koniecznoS6 onalenia agrotechniki tej roSliny.
plonu w czasie uprawy i zbioru jest pEkanie hxzczyn iJedn4 z przyczyn

osypywanie siE nasion, co je nie tylko znizkq plonu (Srednio ok. 10%) w danym roku
ale takhe zmniejszenie plonu flrpraw rzepaku w latach nastgpnych wskutek pojawiania siq na
plantacj ach duZej iloSci ew6w. Niska zawartof'd wody w nasionach sprzyja osypywaniu
nasion przed zbiorem szczeg6lnie w przypadku nie.korzystnych warunk6w
meteorologicznych. W z u z tym niezwykle istotne jest przeprowadzenie zbior6w w
optymalnym czasie, przy uty{iu wlaSciwego sprzEtu i zastosowaniu odpowiednich zabiegow

ograniczajqcych osypywanie $ig nasion rzepaku. Problemem jest takze nier6wne dojrzewanie
tanu rzepaku. Natomiast zadaniem przemyslu olejarskiego jest dostarczenie oleju o jak
najwyaszejjakoSci zar6wno dlaprzemystru spoZywczegojak i paliwowego, co mipdzy innymi
moze gwarantowad u?ycie i rodnego surowca o wysokiej jakoSci.
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2. Chzrakterystyka formalna rozprawy .
Calo6i rczprary miesci sig na 179 stronach maszynopisu. I{ezultaty badah Autorka

zamreficila w siedmiu rozdzialach obejmuj4cych: wstEp (2 strony), przeglqd, piSmiennictwa
(37 stron), cel i zalohenia badawcze (4 strony), metodyka i material (15 stron), analiza i
dyskusja wynik6w (59 stron), podsumowanie i wnioski (7 stron), bibliografia (14 stron) oraz
aneks zawierajqcy 29 tabel z wynikami szczegolovvymi. Wyniki zamiesiczono w sumie w 66
tabelach, na 81 rysunkach i7 fotografiach. Spis literatury obejmuje 136 pozycji,wtyrn22
oryginalne prace w jEzyku angieiskim, 76 w jpzyku polskim oraz nS publikacji i informacji
internetowych, 6 ustaw, I patent, 4 roczniki statystyczne, 1 polsi4 ttor-g i 8 innych
informacji.

3. Charakterystyka merytoryczn rozpralry.
W pracy Autorka badala wplyw Srodk6w desykuj4cych i sklejaj4cych na cechy

gospodarcze, technolo giczne i wlaSciwoSci mechaniczne r6anych odmian rzepakuozimego.
Dla rozwiniqcia badafi dotycz4cych Srodk6w desykuj4cych Autorka Oo doSwiadczeri
polowych wybrala trzy odmiany reprezentuj qce r62ne typy odmian: Califomium - odmiana
populacyjna, Taurus - odmiana mieszafcowa i V141OL - odmiana vrysokooieinowa oruztzy
Srodki desykujqce zawierajqce r62ne substancje aktyvrme: Basta 150 SL, Reglone 200SL,
Roundup 360 SL stosowane w cztercch terminach okresu doirzewania roSlin: bardzo
wczesny, optymalny, optymalny +I0o/o Srodka, op6Zniony.

Do badan w doSwiadczeniach polowych nad ocenq wplywu agrolubrykant6w na te same
cechy wybrano l5 odmian rzepaku ozimego reprezentujqcych trzy typy odmian: populacyjne,
mieszafrcowe otaz odmiany-podwojone haploidy (Monolit). Zastosowano 

-trzy 
SioOf<i

sklejaj4ce: Vice Plus, Polyfix i Spodnam 555 S.C., takae w cztercch terminach doirzewania
ro6lin ruepaku.

W obu eksperymentach zbadano cechy okreslajqce wartoSi gospodarcz4 plon nasion, plon
tluszczu; wartoS6 technologicznq: MTN, zawarto66 w nasionachtluszczu, kwasu oleinowego,
bialka i chlorofilu, liczbE kwasow4 Liczbpnadtlenkow6 cechy mechaniczneluszczyni lodyg:
energia pierwszego pgknigcia, energia spoistoSci szw6w luszczyny, podatnoSd luszczyn ia
pEkanie iwytrzymaloSd mechaniczna\odyg (tylko w badaniach ze Srodkami desykujecymi).

4. Ocena rozprawy.
Rozprawa doktorska przedstawiona do oceny pod wzglqdem redakcyjnym ma uklad

Iogiczny i tematycznie zwarty.
Przeglqd literatury jest obszerny, miejscami zbyl obszerny, np. zbpdny jest

szczeg6lowy opis pro cesu transestryfi kacj i olej u rzepakowe go.
Cel pracy zostal precyzyjnie postawiony. Dob6r technik i metod badawczych

odpowiada postawionym celom rczprary. Jasno przedstawiony jest uklad doSwiadczeri
polowych. Jednakhe w tekScie pracy brakuje informacji w ci4gu ilu lat prowadzono badania,
jakbylawielkoSi poletek i ile pr6b zposzczeg6lnych kombinacji doriwiadczalnych pobierano
do badari, np.liczbalodyg, luszczyn, miejsce ich pobrania na roslinie itd.

Postawione tezy badawcze sq udokumentowane wynikami badaft i wnosz4 nowe
wartoSci poznawcze. Cenne s4wyniki badahnad dziaNaniem trzech powszechnie stosowanych
Srodk6w desykuj4cych Basta, Reglone i Roudup. Stosowanie ich powoduje przyspieszenie i
r6wnomieme dojrzewanie lanu ale jak v,rykazaNa Autorka nie zawsz,e wplywa korzystnie na
wielkoSd plonu i jego jako6i. Konieczny jest precyzyjny dob6r terminu stosowania i dawki
danego Srodka. Autorka wykazaLa natomiast, Ze Srodki te maj4 bardzo pozytywny wplyw na
wS4r zymalo6 i me chani cznqlo dy g.



W pracy wykazano bardzo korzystne dzialanie ochronne dla plonu Srodk6w
sklejaj4cych" Agrolubrykanty nie tylko ograniczajq pEkanie Nuszczyn aIe takhe wplywaj4
pozytywnie na wartoS6 technologiczn4 oleju obnizajqc liczbg kwasow4 i nadtlenkowq orcz
zawarto66 chlorofilu. Negatyrvnie wplywaj4 na wielkoSi masy 1000 nasion ale ograniczajqc
pgkanie luszczyn majq wigkszy pozytywny wptyw na pionowanie odmian rzepaku ni?
preparaty desykuj4ce.
Bardzo dobrze oceniam rozdziaN podsumowanie. DuZa iloSi wynik<iw zostatra przedstawiona
w spos6b syntetyczny. Same wnioski s4 dobre ale zbyt rozbudowane, poniewaz powtaruajq
dane z r azdzialu analizujqcego wyniki.

Nasuwa sig tak?e kilka uwag redakcyjno - formalnych. Praca zawiera liczne
niedoci4gniqcia jgzykowe, interpunkcyjne, a czasem lapsusy jEzykowe, jak na przyl<Nad

,Jt{atomiast najmniej plennq odmianq okazal siq V141OL oraz irodek Basta." (str. 65).

Ponadto literatura jest niedokladnie cytowana, w tekScie czgsto brak daty przy nazwisku
autora cytowanej publikacji. W spisie literatury zabrakJo niekt6rych cytowanych autor6w
pracy, np. Loof (str. 61). Ponadto w spisie literatury w przypadku korzystania z
podrgcznik6w, monografii nie podano nvw wydawnictw.
Natomiast na podkreSlenie zasluguje fakt, 2e wigkszoS6 cytowanej literatury jest aktualna,
pochodzi z okresu obecnego wieku.
Wszystkie te blEdy nie umniej szajq wartoSci pracy ale powinny zostal poprawione przy
redakcj i ewentualnych publikacj i.

5. Konkluzja.
Praca doktorska mgr Eweliny Paproty ma charakter poznawczy i utylitarny.

Przeprowadzone badania dajq pelnq informacjp na temat wplywu regulator6w wzrostu i
rozwoju na szerokie spektrum cech rzepaku: gospodarczych, technologicznych,
mechanicznych.
Autorka zrealizowala cele pracy wykorzystujqc dobrze dobrany materiaN roSlinny i stosuj4c
odpowiednie metody badawcze orazuzyskala wartoSciowe wyniki. Na podkreSlenie zasluguje
wykazane zr6lnicowanie odmian pod wzglpdem reakcji na zastosowany preparat sklejaj4cy,
zwlaszcza odnoSnie odpornoSci luszczyn na pEkanie. Wynik ten moze by6 wykorzystany
takhe w pr ac ach ho dowlany ch z r zep aki em o zimym.
Nie bez znaczenia jest wartoSd utylitarna otrzymanych wynik6w, kt6re dajqpeln4informacjg
dla praktyki rolniczej kiedy i jaki regulator wzrostu i rozwoju stosowa6 aby uzyska6 wysoki
plon o polqdanejjako5ci i nie szkodzi6jakoSci zebranego plonu.

Przedstawiona do recenzji rozprawa spelnia wymogi stawiane pracom doktorskim
zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami, w zwiqzku z tym proszQ o przyjqcie rozprawy i
dopuszczenie mgr Eweliny Paproty do dalszych etap6w postq2powania w przewodzie
doktorskim.
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