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UCHWAŁA nr

w Radzikowie

z'18 marca2020

r.

w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego
w OzieOzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo
(Dz' U' z 2019 r', poz'
Na podstawie ań. 29 ustawy z 30 kwietnia 2010 r' o instytutach badawczych
2018 r. - Przepisy wprowadzające
1350) z poŹn' zm., zgodnie z ar1'.179 ust. 2 ustawy z 3 lipca
(Dz' U' z 3O'O8'2O18 r'' poz' 1669) oraz ustawą
ustawę _ Prawo o szkolnictwie wyŻszym i nauce
i tyture w zakresie
z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytute naukowym oraz o stopniach
rozporządzenie MNiS\N z19 stycznia
sztuki (Dz' U. z 2017 r', poz. 1789 z pożn'zm'), uwzględniając
przeprowadzenia czynności w pnewodzie
2018 r. w sprawie szczegÓłowego trybu i warunkow
postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz- U'
doktorskim, w postęporrii, habilitacyjnym oraz w
1 września 2011 r' w
z 2O18 r', poz.267), stosując kryteria zawańe w rozporządzeniu MNiSW z dnia
się o nadanie stopnia doktora habilitowanego
sprawie kryteriÓw ołeny osiągnięć osoby ubiegającej
MNiSW
(Dz' U. nr 196 z 2O11 r., poz. 1165), a ta|że uwzględniając rozporządzenie
ańystycznych
oraz dyscyplin
z 20 września2018 r' w sprawie dziedzin nauki i dyscyptin naukowych
(Dz'U' z 201B r., poz' 1818) - uchwala się, co następuje:

s 1.
po zapoznaniu się z uchwałą
Rada Naukowa lnstytutu Hodowli i Aklim atyzaĄi Roślin- PlB
powołanej przez Centralną Komisję do
i uzasadnieniem Komisji Habilitacyjnejz 13 stycznia 2o2O r.,
opinią w sprawie nadania stopnia
Spraw Stopni i Tytułow 4 listopada 2019 r', wyraŻającąpozytywną
rolnictwo i ogrodnictwo nadaje
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie

dr. Jarosławowi PRzETAKlEWlczoWl
tHAR-PlB w Radzikowie, Zakład Fitopatologii

stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ro!niczych,
dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo
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na jego wirulentne patotypy" cykl 9. publikacii'
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Uzasadnienie

Rada Naukowa po zapoznaniusię z uchwałą Komisji Habilitacyjnejwrazzjejuzasadnieniem
stopnia naukowego
podziela stanowisko Komisji o nadanie dr' Jarosławowi Przetakiewiczowi
rolnictwo i ogrodnictwo'
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie
endobioticum (Schib')
osiągnięcie naukowe pt. ,,Charakterystyka populacji grzyba Synchytrium
na jego wirulentne patotypy'" jak
Perc. występującego w Polsce i ocena odpornoŚci ziemniaka
i prof' dr hab' M' Korbas
podkreŚlili recenzeńci'. prof. dr hab. B. Sawicka, prof. dr hab. M. Gugała
populacje grzyba S' endobioticum
stanowi spojne tematycznie opra-cowanie charakteryzujące

Wy$łępującegp W Polsce

i ocenę odporności na jago wirulęntnę

patotypy. osiągnięcie naukowe

zostało zawańe w 9 pracach oryginalnych' z ktorych 4 mają wy*oki wskaŹnik bionretrycztry
o sumarycznym lmpact Factor {lF) zgodni* z rokient opublikowania, wynosząsym 1'1,48'l. W ośmiu
pracach (w tym w 3 z lF) Habilitant 1est jedynym autorem ze 100% udziałem.
Wyniki prac mają dużs xnaceenie poznawcze i praktyczne, stanowią Znaczący wkład dr.
J. Przeta}<iewicza w rozwoj dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo w zakresio hodowli odpornościowej
a)
nowych odmian ziemniaka. Do najwazniejszyeh osiągnięc Habilitanta mozna zaliczyc:
zywych zarodni
opracowanie metody pierścieniowej do uzy*kania naroślirakowych z pojedynczych
(2_
przetrwalnikawych
przetrwalnlkowych grzyba S. ełłrJrsbir:ticum zgleby o niskiej zawańości zarodni
3 zarodnie/ kg gleby), b) utworzenie kolekcji odmian roznicujących patotypy do identyfikacji
c) wykrycie po raŻ
i okre*lania profilu wirul*ncji rzolatow S' endob/Otłcunl w Unii Europejskiej,
','l8 (T1) i 39 (P1)'
pierwszy w Polsce dwÓch wirulentnych patotypow S. cnrJnbl*/icłlł:,
szerokich uainterosowaniach
Pozostały dorCIbek naukowy dr' J. Przetakiewicza świadczyo
wnkoł takich zagadnień, jak: a) opracowanie
i dobrym warsztacie badawczym. Koncentruje się m.in.
proioplastow 2n klanow ziemniaka; b) badanie
metody izolacji, prowadzenia kultury i r*g*neracil
podstawie gsRomu mitochondrialncgo
zrÓżnicowania genetycenegg popułacji ,$. endobioĆiĆUfi na
markerow do
i jego związku e CIcgną patotypow grzyba, c) opracowywanie molekularnych
dorobek naukowy w ocenie
identyfikacji i rÓznłcowania patołypnw s' ęr'lr}abiaticum' Łącznie
czasio składania wniosku), prxy
punktowej MNisW wynosi 275 (zgodnie z rokiem opublikowania w
według Wab of science wynosiła 78
wańosci uurn"ry"rnu1 lmpact Factor 2s,044. Liczba cytawań
(63 bez autocytowań)' a wskażnik Hirscha 5'
a) wspołpracuje
Habititant aktyłvni* prowadzi działalnoścszkoleniowo_popularyzatnrską:
odporności
oceny
e PloRiN ucxe*tnicząc, jako eksp*rt na wielu panelach EFpO dotyczących
dla
wykłady
patotypow grzyba CIraz prggadząc
ziemniaka na S' endabiaticum i identyfikacji
prowadziwspołpracę a wieloma firmami
pracownikow PlCIRiN i słuŹb fitosanitarnych państw UE, b}

nasiennymi,h*dowlanymiihandlowymiwFclsceikrajachUE,dlaktorychwykonałsekspertyz'
2$ $wiadectw odporno$ci dla
2 certyfikaly w sprawie identyfikacii patotypu s. endobiot icurn araz
uczestnlczył w 2Ą konferencjach naukowych
odmian zięmniaka na patotyp 1(D1), c) aktywnie
ll' Eufresoo Phytosanitary Ęra-Net'
zagranicznych, itp.). Był wyknnaweą grantu w Euphresco
wykonawcą dwÓch projektow OpU$
kierownikiem międzynarodowego pro1ekiu Cornet/2l13naft'
finansowanych przez
NCN i KBhl oraz kierownikiem jednego i wykonawcą w siedmiu tematach
MRiRW.

Przez3latabyłek*pertemWEuropean$e*dAssocitionSPOWGEpitrix,jestczłonkiem

zasługują
pTFit. Aktywnośc badawcea, w*pÓłpraca międzynarodowa i popularyzatorska Habilitanta
badawcze realiaowanę na stanowisku adiunkta'
na uznanie i przekraczają swoim zakresem zadania

ZatemdrJarosławPrzetakiewiczspełniawymogiprzewidzianeustawąz14marca2003r.
ityttłte w zakresie sztuki (Dz' U r 2017
o sfopniacł łłaukowych i tyttłłe naukowym }raz a stapnlach
paz. 1789).

$2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu on_line'
giosowaniu wzięła udział 26 osob'
(SpośrÓd 27 członkoli ńiay uprr*nianych c)a głasowania' w
odarro głosÓw: za 26, przeciw 0, wstrłyrłtujących a) '
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1.

2'

Uchwała staje się praworfiocna z dniem j*j podjęcia'

Zgodnie

z

dokumentacją'
abowlązującynri przepisami niniejszą uchwałę V/rau Z Wymasaną

RadaNaukowa|HAR-PIBprzekazujeCentralnejKomisjiclo$prawstopniiTytułowatakze
ogłasza w BlP na stronie podmiotowej ln*tytutu'
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,,Charakterystyka populacji grzyba Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. występującego w
Polsce i ocena odporności ziemniaka na jego wirulentne patotypy''.

2.
3.

J'

ŻOO9. Propozycja zmian w polskiej skali oceny odporności odmian
ziemniaka na raka zięmniaka zgodnie z Protokołem Diagnostycznym EPPO PM 7/28' Biul.
IHAR 254 169-117. MNiSW2ooe : 4 Pkt.
Przetakiewicz J.2OI3. Effects of fungicide treatments of potato sprouts on resistance
assessment to Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. using the Glynne-Lemmetzahl
: 5 pkt.
method. Bull. oEPP/EPPO Bull. 43(2) : 280-284. MNiSWzoos
przetakiewicz J.2015b. The Viability of Winter Sporangia of Synchytrium endobioticum
(Schilb.) Perc. from Poland. Am. J. Pot. Res. 92(6):704-708.IFzors: 1,I59; MNiSWzors:

1. Przetakiewicz

Ż5 pkt.

4. Przetakiewicz J.2016. A modification of the Potoćek's tube test for diagnostic of
5.

Indian
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. a causal agent of potato wań diseasę.
Phytopath.6g (4s): 260-265. MNiSWzoro:5 pkt'
przetakiewicz J.2017. Sampling, maintenance and pathotype identification of Synchytrium
: 7I
endobioticun (Schilb.) Perc. Plant Breeding and Seed Science 76:Ż9-36' MNiswzoll

Pkt'
6. Plich J., Przetakiewicz J., Śhwka J', Flis B., Wasilewicz-Flis I.,

7.
8.
9.

r

r

^---^---^r-^ b'
Zimnoch-Guzowska
endobioticum
201g. Novel gene Sen2 conferring broad-spectrum resistance to Synchytrium
IFzors:3,9Ż6;
232I-2331.
mapped to potato chromosome Xi. Theor Appl Genet, 13i(11):
MNiSWzora:40 pkt. (Idział własny 30'%
przetakiewicz J. ZOI4a. First report of Synchytrium endobioticum (potato wart disease)
pathoĘpe 18(T1) in Poland' Plant Disease 98(5): 688. IFzorł:3,02
endobioticum
Przetakiewicz J.201,5a. First reporl of new pathotype 39(P1) of synchytrium
:
3,I92
causing potato wart disease in Poland. Plant Disease 99(2): 285 .2.IFzors
ziemniaka na występujące w kraju
Przetakiewicz J.2010. odporność polskich
-grzyba odmian
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Per. Biul'
wirulentnę patoĘpy 2(Ch1) l :Grłr)
IHAR 251 1258: ŻO7 -2I4. MNiSWzoro : 4 pkt'

