Radzików, 12.2012

r.

Protokół nr 2
Zespołu powołanego przez Radę Naukową IHAR PIB d/s przewodu habilitacyjnego
dr Elzbiety Kochańskiej

-

Czembor,

kierownika Pracowni Traw Pastewnych i RoślinMotylkowatych
w Insty.tucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowym Instytucie Badawczym
w Radzikowie

Zespoł w składzie:
Prof. dr hab. Janusz Zimny

- przewodn|aząey

Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
Prof. dr hab. Michał Kostiw

stwierdza, co następuje:
D

okumenta

cj

a doty cząca przewo du habi litacyj

ne

go dr. Elzbiety Kochańskiej

-

Czembor

jest skompletowana zgodnie z przepisami Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów i omówiona w protokole Zespołu.

Praca habilitacyjna dr Elzbiety Kochańskiej-Czembor pt: ,,Wielocechowa charakte-

rystyka zmiennoŚci geneĘcznej w kolekcji ekotypów, klonów i odmian Ęcicy trwałej
(Lolium perenne L.),, została wydana i rozpowszechniona w cyklu ,'Monograf,re i Rozprawy
Naukowych" IHAR-PIB nr 35120II,
Praca habilitacyjna oTaz dorobek Habilitantkt zostały ocenione pIZęz recenzentów:I

Prof. dr hab. Ludwika Freya z InsĘtutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie

Prof. dr hab. Zbigniewa Brody zKatedry Genetyki i Hodowli Roślin, Uniwers1tetuPrzyrodniczego w Poznaniu

Prof. dr hab. Stanisława Kozłowskiego z Katedry Łąkarstwa iKrajobrazu Przyrodniczego
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Prof. dr hab. Zygmunta Kaczmarka, z Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
w Poznaniu

Recenzenci wnikliwie przeanaItzowali dorobek naukowy otMTozptawę habilitacyjną i
bardzo pozytywnie

ocenili zarówno przebieg kariery naukowej i osiągnięcia Habilitantki, jak i

wartośćr ozpr awy habilitacyj nej'

W ocenianym dorobku naukowym Recenzenci podkreślili wysoką
badań prowadzonych przez Kandydatkę.

war1oŚó

W opinii Recenzentów dorobek jest spójny

tema-

tycznie i obejmuje tematykę dotyczącą:

.

charakterystyki zmiennościtraw gazonowych
stresy biotyczne

.

pastewnych odnośnie odporności na

abiotyczne oraz cech agronomicznych,

ochrony traw wieloletnich przed patogenami w uzytkowaniu nasiennym w warunkach
zt ów now aŻone

o

i

i

go

ro

lnictwa,

badań wańości użytkowej traw pastewnych ze szczegolnym uwzględnieniem rolnic-

twa ekologicznego oraz odpornościna najważniejsze patogeny i poszukiwania Żrodęł
odpornoŚci,

o

epidemiologii i poszukiwania źrodęłodpornoŚci na choroby powodowane przez grzyby z rodzaju Fusarium Spp' na kukurydzy oraz zagroŻenia ziarna kukurydzy mykotoksynami fuzarYjnYmi,

.
W

opracowania integrowanych systemów ochrony roślinnaprzykładzie kukurydzy.

żródeŁ
szczegóIności Autorka opisała zmiennośćw obrębie wiechliny łąkowej pod kątem

rozszerzyła
odporności na gtzyba Drechslera poae powodującego plamistoŚć liści.Badaniate
na inne gatunki traw przedstawiając charakterystykę wielu ekotypów i odmian uprawianych
Życicy trwałej ' Przedmiotem badań odpornoŚci na gtzyby

z rodzaju Puccinia ssp. powodujące

z ko_
rdzę ŹdŹbłową i koronową było tęŻ 89 mieszańców międzyrodzajowych Życicy trwałej
strzewą łąkową.

Kandydatk

a

vnrykazała, Że właściwaochrona chemiczna

w pierwszym roku plantacji nasien-

plonu i
nych zycicy trwałej i kostrzewy czerwonej może korzystnie wpływać na wysokoŚć
zdolnośćkiełkowania nasion. UdowodniłateŻ, ze gatunkiem najbardziej przydatnym w SyStemie ro1nictwa ekologicznego jest mietlica biaława, charakteryzująca się podwyższoną odpomoŚcią na choroby orazzadawaIĄącąwartością uzytkową (prof. Z.Kaczmarek)'

Najnowszym obszarem zaintercsowań naukowych Kandydatki było, według Recenzentów,
zna|ezientę źródeł odpornoŚci kukurydzy na choroby wywoływane przez grzyby z rodzĄu
Fusarium spp. JednoczeŚnie prowadzono prace nad modelem nowego systemu ochrony ro-

ślin,aby uzyskać wysokie i dobrej jakościplony ptzy mlnlmalnym uzyciu środków ochrony
roś1in.

Pan prof. Zbtgniew Broda podkreśla fakt, Żę,,wiele wyników badan naukowych Kandydatki

doĘczących metodyki oceny podatności/odpornościna choroby powodowane przez grzyby z
rodzaju Fusarium spp' zostało wdrozonych do praktycznej hodowli, jak równiez do hodowli
zostały przekazane materiały wyjściowe traw i kukurydzy o podwyzszonej odpornoŚci na tę
choroby".

Wszyscy Recenzenci docenili szerokie spektrum tematyki badawczej i dorobek publikacyjny

Habilitantki(2gpracoryginalnych,wtymllwczasopismachzlistyFiladelfijskiej,Swkrajowych czasopismach recenzowanych, 4 rozdztały w monografiach i 6 prac przeglądowych
podaje prof. Ludwik Frey).

o

-

war1oŚci prowadzonych badań świadczązarówno działanta

aplikacyjne z ntch wynikające, juk i indeks cy'towań czasopism, w ktorych Habilitantka publikuj e stwier

dził ptof . Zy gmunt Kaczmarek.

Recęnzenci zauwaŻylt takŻe istotne pozaeksperymentalne elementy działalnościzawodowej
kraju

i

&

ElŻbiety Kochańskiej - Czembor, wygłaszane wykłady i referaty seminaryjne w

zagtanicą, jak

i

uczestnictwo w krajowych

t

zagranicznych projektach badawczych.

Habilitantka jest członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych. Prof. Stanisław Kozłowski bardzo wysoko ocenił współpracę naukową tak osobową, jak i instytucjonal_
ną, która jest podstawą trwania na forum nauki światowej i powinna byc szczególnie doceniana.

Prof. Zbigniew Broda oceniając dorobek dydaktyczny Habilitantki podkreśl|ł,Że ,jed'
nostka, w ktorej pracuje w swej statutowej działalnościnie prowadzi dydaktykt. ZaangaŻowa-

nie Kandydatki w upowszechnienię osiągnięć naukowych jest bardzo duŻe, a prezentowane
treścina wykładach i w wygłaszanychreferatach na konferencjach, sympozjach i seminariach
Są na

wysokim poziomie metodycznym i merytorycznym, wnosząc wiele wartości poznaw-

czy1h". Podobne opinie zawrcra1ąrecenzje prof. prof. Ludwika Freya

Profesor Ludwik Frey podobnie jak

i

iZygmwtaKaczmarka.

profesor Zbtgntew Broda

i profesor Zygmunt

Kaczmarek stwierdzili, Że Kandydatka v,rykazuje wysoką aktywnośćnaukową

i

jest

dojrzałym, samodzielnym pracownikiem naukowym, który posługuje się nowoczęSnym
warsztatem badawczym w obszarzę fitopatologii zbóz, atakŻe, co podkreśla w swojej recenzjt

prof. Ludwik Frey, potrafi skutecznie zadbać, o finansowe wsparcie dla swej działalności

naukowej.

W 5

realizowanych krajowych projektach badawczych (lata 2008-2013)

trzykrotnie pełniłafunkcję kierownika, zaśw

6

zakonczonych projektach krajowych

(MNiSW) w latach Ż002-2010 kierowała zespołem czterokrotnie.
Prof. Stanisław Kozłowski podsumowując swoją ocenę stwierdza, Że dorobek naukowy dr
Elzbiety Kochańskiej-Czembor jest bogaty jakościowo i ilościowo. Ukazuje on Habilitantkę
jako aktywnego pracownika nauki przygotowanego i zdolnego do samodzielnego prowadze-

nta działalnościnaukowej. Swoimi dotychczasowymi osiągnięciamt, batdzo wyraŹnie powiększonymi po uzyskaniu stopnia naukowego doktora' wnosi wkład w rozwój nauk rolniczych.
Praca habilitacyjna dr ElŻblęty Kochańskiej-Czembor pt: ,,Wielocechowa charakte-

rysĘka zmienności geneĘcznej w kolekcji ekotypów, klonów i odmian zycicy trwalej
(Lolium perenneL.)" zostil.a wnikliwie oceniona pIZeZ Recenzentów.
Ich zdaniem wybrana przez Habilitantkę tematyka
zarówno od strony teoretycznej, jak

i

i

zakres badan okazały się interesujące

poznawczej, a uzyskane wyniki posiadają duŻę znacze-

nie aplikacyjne. Informacje o zmienności i biorożnorodnościekotypów, klonów i odmian Życicy trwałej mogą być wykorzystane w hodowli fotm pastewnych'
Celem pracy było:,
a) scharakteryzowanie zmienności genetycznej w kolekcji ekotypow, klonów i odmian Życicy

trwałej w zakresie odpornościna stresy biotyczne i abiotyczne oraz składowe plonu nasion.

b) ocena róznorodności genetycznej w kolekcji Życicy trwałej poprzez zastosowanię wielozmiennych metod statystYcznYch,

c) proba określenia wpłyvru hodowli twórczej na zróŻnicowanie badanych cech w obrębie
gatunku Życicy trwałej oraz roIt odmian uprawnych w tej różnorodności.

Profesorowie Ludwik Frey, Stanisław Kozłowski

i

Zygmunt Kaczmarek odnotowali klasycz-

ną strukturę rozdziałow przedłoŻonej do oceny rozptawy habilitacyjnej: wstęp, cel pracy,
ptzegląd literatury, materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski, bibliografię t załącznlkt.
Całośó(148 stron) podzielona jest na 8 rozdziałow. zbardzo bogatą bibliografią -łączntebltsko 300 pozycit.

Prof. Stanisław Kozłowski ma zasttzeŻęnta do sformułowania tytułu. Zdantęm Recenzenta
podmiotem pracy nie jest wielocechowa charakterystyka zmienności, ale sama zmiennoŚć
genetyczna Życicy trwałej. Prof. Kozłowski nadmienia rownieŻ, Żę "rozdział stanowiący
przegląd literatury jest zdominowany ptzez literaturę ang\ojęzyczną, choctaŻ Lolium perenne

jest roŚliną krajów nie tylko tej strefy językowej. Swój wkład w poznanie wielorakich właŚciwości tej trawy ma wielu uczonych i wiele ośrodków naukowych,takŻe polskich. Rodzimi

autotzy potraktowani zostali drugorzędnie''. Recenzent podkreśIa, Że ,,nie chodzi tutaj o 1okalny

p atrioty

zm, lecz o ob i ektywno ścobr azu badawcze go''.

Prof. Zygmunt Kaczmarekprzytacza głóvłne osiągnięcia Tozpra-vqy. Są to:
- wykazanie mozliwoś ci poszerzenia zakresu zmiennościdotyczącej stopnia odpornościeko-

typow nardzę Źdżbłową, pleśńśniegową i na stresy niedoboru wody poptzezkrzyŻowante z
odmianami uprawnymi,
- stwierdzenie odrębnościgrup, ekotypów, klonów oraz aktualnie uprawianych odmian diplo-

idalnych i tetraploidalnych Życicy trwałej pod względem badanych cech,

- wskazanie dodatniej wspóŁzaleŻnoŚci pomiędzy stopniem odpornościna rdzę źdŹbłową,
pleśńśniegowąi stres SuSZy a wigorem wzrostu roślinw okresie wiosennym,

możliwościwykorzystania w dalszych programach hodowlanych zarówno ekoty-

- pokazanie

pów zycicy trwałej, jak równiez klonów diploidalnych' których formami rodzicielskimi byĘ
odmiany współczeŚnie uprawiane,
- wykorzystanie odpowiednich metod statystycznych, tak jedno,

jak i wielowymiarowych, dla

obiektywnego oszacowanta zmiennościi zroŻntcowania kolekcji ekotypów, klonów i odmian

Życicy trwałej.
Profesorowie Frey t Kaczmarek zvłracĄą uwagę na niedokładności,a nawet pomyłki. Dotyczy to uchybień zwtązanychz cytowaniem literatury, a|eteŻnte odpowiadających sobie podpisów po polsku i po angielsku, a takŻe vtoŻsamianię doświadczenla załoŻonego w układzie
losowym z układem losowanych bloków. Recenzenci podkreślaj ą teŻ nie rzadkte błędy literowe W tękściezasadniczym, w tabelach, podpisach do tabel i rysunków otaz w streszczeniu

angielskim. obaj Recenzenci stwierdzaj ą teŻ, ze wymienione uwagi nie miały istotnego
wpływu na obnizenie wańościpracy i jej pozyĘwną ocenę. Prof. Kozłowski zaśswoją ocenę
pracy habilitacyjnej podsumował następująco:'' Ręcenzowana rozprawa naukowa jest oryginalnym i nowatorskim opracowaniem wnoszącym wiele wartości w rozwój nauk rolniczych
toteż spełnia ustawowe wymagania stawiane pracom habilitacyjnym w naukach rolniczych''.

Podsumowanie

W opinii prof. Stanisława Kozłowskięgo orazptof. Zygmunta Kaczmarka dorobęk naukowy dr Elzbiety Kochańskiej-Czembor jest bogaty jakoŚciowo

i

ilościowo. Ukazuje on

Habilitantkę jako aktywnego pracownika nauki przygotowanego i zdolnego do samodzielnego

prowadzenta działa\nościnaukowej. Wysoko ocenili teŻ w podsumowaniu swoich recenzji'
rozprawę

i

dorobek pani doktor E. Kochańskiej - Czembor prof. Ludwik Frey

i

prof' Zbi-

gniew Broda. Stwierdzili, Że Jej dorobek naukowy jest znaczący' o dużej wadze

i

stanowi

oryginalny wkład do nauki i hodowli roślin.

Wszyscy czterej Recenzenci stwierdzilt, Że rozprawa habilitacyjna i dorobek naukowy

dr Elzbiety Kochańskiej-Czembor pod kaŻdym względem spełniają warunki okręślone w
,,Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym" i postawili wniosek do Rady Naukowej

IHAR_PIB o dopuszczenie dr ElŻbiety Kochańskiej-Czembor do dalszych etapów przewodu
habilitacyjnego.

Wobec powyższego Zespoł wnioskuje

o

dr ElŻbiety

dopuszczenie

Kochańskiej_

Czembor do kolokwium habilitacyjnego.

Podpisy członków Zespołu'.
Prof. dr hab. Janusz Zimny

- przewodntcząey

...'...

Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
Prof. dr hab. Michał Kostiw

Radzików, 17 grudnia Ż0I2r.
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