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I.

Informacjewstqme

Pan

dr

lerzy Drzewiecki (rocznik 1951) uzyskał średnie

maturę w Liceum ogólnolształcącym w Warszawie, a
d1plom wyższego wykszcałcenia na Wydziale Biologii Uniwersytetu
Wmszawskiego. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1988 roku
na Radzie NJukowej 'Wydziału Rolniczego InsĘrtutu w Leningradzie za
pracę ,, Doskonalenie metod oceny tozsamości grochu i łubinu" Pracę
zawodówą rozpoczął w 1976 roku w IHAR, początkowo w Zakładzie
Genetyki, a następnie (od I%9 r.) uł Zakładzie Jakości Materiału
Siewnego na stanowiskach biologą specjalisty i adiuŃta. W latach 1997'
1943 błłkierownikiem Pracowni Zdrowotrości i TożsamościZbóż i
wykształcenie
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RoślinStrączkowycŁ a}tualnie jest adirmktem w tej Pracowni w
ZakŁadzięN}sienni*wa i Nasionoznawstwa IHAR
W roku 201 2 opublikował rozprawę habilitacyjną.

* PIB w Radzikowie.

ocena rogpruwy habilitaqjnej p.t ,,Bidka nasion ł cebul jako
markery cech ufiltkowych wybłanych gatunków roślinrolniczych''

III.

TemaĘka podjęta w prac'y habilitacfrnej jest aktuatna' Autor
wykazał *óai*ose wykorzystania teohniki jednokierunkowej
elókroforezy białek m. in w hodowli roślin, nasienniotwie, w badaniach
o&ębności wyńwnania i fiwałościodmian ataz vł badaniach kolekcji
banków genów.

iraca habilita'yjna dr Jerzego Drzewieckiego została wydana

przez Instytut Hodowli i AHirnat1zacji Roślio - Pmstrvowy Instytut
i}udu*."y * serii ,,Monografie i Rozptawy'" pod numerem 39ł2ol2. w
skład rozprawy habilitacyjnej p.t. ,,Białka nasion i cebul jako markery
cech użytkowych wybranych gatunków roślinrolniczych'' wchodzi 8
niżej wymienionych publikacji. Ączna ich punkacja (wg-punktacji
vrNisw) - 136 punktÓw,IF - 6,872,liczba cytowan (wg bazy WoS) - 29
Praca obejmłrye |57 stroą wprowadzenie, przegląd literatury,
charakterysrykę załączołrych prac' podsumowanie i wnioski otaz
streszczenia w języku polskim i angielskim. Publikacje składająpe się na
pracę habilita;'jną podlegĄ recenzjom wydawniczym i są już

opublikowane. Moja ocena będzie dotyczyć całościprzedstawionych
materiałów jako pracy habilitacyjnej w kontekścię layteriów stawianych
tym pracom ptzezCentalnąKomisję do Spraw Stopni i Tytułów (CK).
Pubtikacje składające sĘ na prucę habilitacyjnąi łch złkra.

w publikacjach b@ących
jest
przydatności białek jako
ocena
rozptary
częściamispadowymi
dziędzin nauki i
różlych
z
rolniczych
i
markera cech biologicznych
zbóż, biologii
nasiennictwa
i
praktyki rolniczej: nasionoznawstwa
pfocesów
chemioznych
pseudozbóż
dźn
Zzułau i chęmotaksonomii
roślin
wybranych
tkanek
termicznej
obńbki
zachodzących w wyniku
Celem badań przedstawionych

warzywnych oraz kukurydzY.

L

Drzewiecki J. 1996. Discontinuous PAGE of Zeiss for
puńty assessment of maize hybrids, and cluster analysis of PAGE
data from inbred lines. Plant Yarietes & Seeds,vol. 9: 149-158.

il.

Dnewiecki J., Walzecha

R

2000. Elektmforegramy

zein i podobierństwo genetyune kornpmentów rodzicielskich
mieszarńców kukurydzy a efekt heterozji. Biuletyn IIIAR 216: 365370.

Celem badań nad bioróżnorodnością materiałów handlowych i

doświadczalnych kukurydzy było opracowanie metody elekffoforezy zein
w systemie dwóch żeli poliakrylamidowych i ocerra przydatności

wynliów rozdziałów dla praktyki rolniczej. Wykryto międzyliniowy
półimorfrzrr profili zein, co umożliwiło weryfikację pochodzenia linii.
GnoĘpy pochodące z różnych puli genetycanych pogrup9ryTo w

odrębni iaaste.y. Mieszańce lsworzone z komponerrtów rodzicielskich o

małym podobieńsrwie profili zeifl, charakteryzowĄ się wysokim
efęktern heterozji, a ot*or"one z komponentów o duż5'm stopniu
podobieństwa - niskim. Analiza zein ziarniaków komponentów
rodzicielskich i ich mieszańców łykazałaobecnośćmmkerowych
prązków ojcowskich w elekffoforegramie zein mieszańców'

Kozirok W.' Fornal Ł., Dnewiecki J. 2ffi9' The
Kernets Endosperrr coluor of Longitudinal sation of Malting
Barley and the Simitarity Amongst Varietcs. Pań I. The Kend
EndośpermColour of tńe Longitudinal Sectiołr Before Matting.
Potish roułnal of Ndural Sciences- A,1:' !'13.

III.

Celem badahbyło wykazaIne, czy barwabielma może być cechą
róźrricującą 13 odmian jęczmienia browarnego' Postam9n9 hlpotezę, Że
róznicą'Ńędzyodmianowe bar*y bielma o&owiadają wie1kością

ńżnicom międzyodmianowych elektroforegramów hordęin. Profile
białkowe frańji hordein u części odmian są wl'raźnie r9zne i barwa
bielma tych oimian takze jesi istotnie różrn. Nie uzyskano danych
świadcących o istnieniu zvnąrktl barvY powierzchni przelaoju
podfużnego bielma z tożsamościąodmianową jęczmienia. Cecha

ótelt'orońgra.u hordein jęcanienia browrnego nie była skorelowana z
barwąbielma.

IV.

Drzewiecki J., Mrówczński A. 2009' Werytikacja
etektroforctyczna tażsarrlościpszenżyta ozimego z poletek kontroli
następczej w Stacji Doświadczalnej oceny odmian w Zybiszowie.
Biuletyn IHAR 2342 2l-39.

Celem pracy była wery{rkacja tożsamościroślinnietypowych
pięciu odmian pizenż'ta ozimego pfzy pomocy elektroforezy-(A-PAGE'

irł :'r1 protamin

ziarniaków.- Pótwierdzono prawidłowośćoznaczeń
iozsa-ó'ici większościroślinnieqpowych_ Częśó roślinnietypowych o
cechach ,,roślinywyższe'' ,'rośliny wcześniejsze'' była identyczna z
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wzorcem ro,śliny Ępowej. w kontroli następczej pszenż1'ta
elektroforetyczną met&ę ńery{rkacji tożsamościziarniaków roślin
nierypowyclr możnarekomendowaó jako pomocnicą

Drzeryiecki J. Żffil. Simitarities and difrerences
of
between Amaranthus spscies and cultivars and estimation

v.

ureaoutcrossing rate on the basis of etectrophoretic separations of
279-281'
3:
119,
soluble pmteins. f,uphytica,

1)
belem p'u.ybyio opracowanie dwóch metod laboratoryjnych:

rozłóżntania oa*i*' i gatunków szarŁatu na podstawie ' cech
nasioĄ i} metody oceny stęnia 'obcopylności
tioct
"*i.^y"n
Uzyskano heterogenne obrazy bidęk o^iol gatunków i odmian szarłatu
ni"r.ooro..gu*-ua.t nasio'' może byó biochemicznym markerem
cechy tożsńościgatunkowej i odmianowej szarłatu. W celu wykrycia
,antócrysrn eń odiniano*y'i' * próbach nasion opracowano sposób
etstrakóii białka z pojeiynczyclr nasion odmiany A10 '4' 'tricolor'
Uzyskano elektroforesrny składające się'z profili białek pjedynczych
nową
ou.io'' i nykryto profile bidkowe innej odmiany. Zaproponowano
metodę oceny stopńa obcozapylenia u szarłatu'

Drzewiecki J., Delgado-Licon E', Earuenkit R'
Pawclzik E., Mańin-Belloso o., Seo Park Y', Teck Jung S''
i.uLł,t""ne.g s', Go'i''stein S. 2ffi3. Identification and differences of
totł pmtein**uod tt'"i' soluble fractions in some pseudocereals based
on dt".t.ophoretical patterns. JuruaI of Agricatłuła] and Fnd

VI.

779&78M.
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Gorinstein S., Leontonowicz H', Leontonowitz M"
Namieśnik J., Najman tr| ńlzemiecki J', Cvirkovń M'_Marincov{
o., Katrich n., iramtńeĘ s. 2008' Comparison of the main

Vn.

BioactiveCompoundsanołctivitiesinGarticandWhiteandRed
Food
onions after treańent protocols. Journal of Agłicultural and
C h emistry, 562 441#4426.

Delgado-Licon E., Leticia Martinem Atala A"
J.,
Elizab€th nocua]Guzman N., Alberto Gallegm_Infante2m9'
S'
Gorinstein
C"
Drzewiecki J., Eugenia Martinem-Sanchtz
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Influence of extńsiołr on the bioactive commpounds and
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Wni.osek końcowy

Na podstawie

przedstawionej powyżej oceny stvłietdzaty że
dorobek naukowy oraz rozptawa dr Jerzego Drzewieckiego pt' ,,Białka
nasion i cebul jako markery cech ńytkowych wybranych gatunków roślin
rolniczych" spehriają warunki do uzyskania stopnia doktora
habilitowanego' olrreślone w Ustawie o stopniach i tytule naukowym z 14
marca2003 r.

Starłiam więc formalny wniosek do Rady NaŃowej Instymtu
Hodowli i AklimaĘzacji Roślin- PIB w Radzikowie o dopuszczenie dr
Jerzego Drzewieckiego do dalszych etapów przewodu habiliacyjnego.
Dorobek naukowy Kandydata oraz lozprawa habilitacyjna są z
zakresu dysclpliny agronomia.

Olsztyn, 2013-05-09

