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Doktor Marek Wójtowicz odbył studia na Wydziale Rolniczym Akademii
podstawie pracy maPoznaniu' uzyskując w 1984 roku stopień magistra nauk rolniczych na
na ilośó i jakośó
gisterskiej pt.: ,,Wpł1łv i|ościwysiewu i poziomu nawożenia azotowego
Szukały' W
plonu nasion wyki piaskowej", którą wykonał pod kierunkiem dra Jerzego
jako stażysta, a następnie na
latach 1984 _ 1986 pracował w PGR Niepruszewo' początkowo
przeszkolenie wojskowe'
stanowisku specjalisty. W 1985 roku odbył dziesięciomiesięczne
dotychczasowe
1986 roku pracuje w IHAR oddziałPoznń, gdzie przeszedłwszystkie

od

_
szczęb|eawansu _ inzynier rolnik (1986 1989)' specjalista (1989

_

1994), asystent (1994

_

tggg),a od 1999 roku jest zatrudniony na stanowisku adiuŃta.

W latach 1gg4 _ 1998 odbył studia doktoranckie w macierzystej uczelni.
Stopień doktora nauk ro1niczych uzysk aŁ w |999 roku na podstawie rozprawy doktorskiej
napus
pt.: ,,struktura plonowania podwojnie ulepszonych odmian rzepaku ozimego Brassica
L ssp. oleifera f. biennis w różnych warunkach siedliskowych''' którą wykonał pod kierun-

kiem prof. dr hab. Czesława Muśnickiego. Swojąwiedzę paszerzaŁ na 4 krótkoterminowych
5 kursów z
stuŻachw Czechach' Francji' Niemczech i Wielkiej Brytanii, a ponadto ukończył
zakresu metod statYstYcznYch'

Ocena dorobku naukowego
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w tym 63 oryginalne prace twórcze
Dorobek publikacyjny Kandydata ]iczy \O'pozycji
grupie oryginalnych prac twórprac zarrtięszczonych w materiałach z konferencji' W

_
(Acta agriculturae Scandinavica Section B Soil
czych znajduje Się 1 praca z listy JCR
prac opublikowano w Roślinacholeistych. Dorobek
and Plant Science) o IF:0,705 , a70oń
punktacji w roku wydania' na ŻI7
publikacyjny Kandydata wyceniono , z uwzg!ędnieniem
do ubiegania się o stopień doktora
punktów i pod względem ilościowymjest wystar czający
twórczychto opracowania wieloautorskie' co
habilitowanego' Blisko 90% oryginalnych prac
interdyscyplinarnych zespołów
dobrze Świadczy o umiejętnościtworzeniaptzezhabilitanta
badawczych.

agrotechniki rzepaku ozimego
Badania naukowe ocenianego dotyczą przede wszystkim
pooryginalnych prac twórczych ponad 75oń
Sensu lato orazmaku lekarskiego' a w grupie
do oceny , prace dobrze oddają strukświęcono rzepakowi. Przedstawi one przez habilitanta,
rzepaku' W wykazie
turę Jego dotychczasowego dorobku' gdyŻ 75% prac dotyczy
następuj ące pozycj
najważniej szych, według Kandydata' prac zmieszczono
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że :

odmiana Lisek, która została wyprowadzona

zlinli podwojonych haploidóW

,W

porównaniu z odmianami zrestorowanymi Kasimir i Buffalo oraz populacyjnymi Kana

i

Gara plonowała najwierniej

i

miała najmniej glukozynolanów. Jakośó nasion w

większym stopniu za\ęŻała od genotypu niż waruŃów siedliskowych. Zavlartośó glukozynolanów w nasionach charakteryzuje się kilkakrotnie większą zmtennoŚcią niż
zawartośó tłuszczu i białka.

o

plon nasion mieszańców złoŻonych istotnie zależałod terminu siewu

i

wiosennej

dawki azotu, Najwyższe plony zapevłniałsiew w optymalnym terminie i nawożenie

dawkąN

.

160 kg*ha_l. Niepylące roślinymieszańcowe Ft w porównaniu do roślinza-

pylaczy tw or zyły wi ększą lic

zb ę r o zgaŁęzień o mni ej

szej

warunki środowiska modyfikują zmiennośó plonu

i

lic

zbi e nas i on w łuszczynie.

komponentów jego struktury.

Komponenty plonu są bardziej zmienne w latach o dobrym rozkładzię opadów podczas wegetacji wiosenno-letniej. ZkoIei plon jest bardziej zmienny w latach trwałego

niedoboru wilgoci. W sprzyjających warunkach wilgotnościowych ujawnia

się

po-

tencjał odmiany do tworzenia określonego komponentu plonu, a skutkiem tego jest
mniejsza zmiennośó plonowania. W warunkach długotrwałegoniedoboru wody plon
nasion był istotnie skorelowany zltczbąroślinna 1 m2 i liczbąnasion w łuszczynie.

o

bezwzględu na odmianę zwiększenie wiosennej dawki azotu z 60 do 22O k'*1ru-t
spowodowało zmniejszenie zawartościtłuszczu, a wzrost białka i glukozynolanów.

Czynnik genetyczny ksztahował zal,łartośćtŁuszczu Surowęgo' białka ogółem, profil
glukozynolnow i kwasów tłuszczowych oraz stosunek kwasu linolowego do linolenowego.

kompensacyjnymi' Przebieg
rzępak charakteryzuje się bardzo dobrymi zdolnoŚciami
rodzaju, natęŻenia i terminu
zjawiska kompensacj i oruzjego efektywnośó zaleŻąod

kompensuje uszkodzenia pąków
wystąpienia czynnika stresowego. Rzepak najsilniej
ogół największy negatywny wpływ
kwiatowych pędu głównego, słabiej łuszczyn.Na
podczas spoczynku zimowego'
na plon nasion wywierająduże straty roślin
na większąprzydatnoŚó tych odzastosowanie w uprawie maku herbicydów wskazuje
ptzęz masę nasion w torebce niż
mian, których plon nasion jest silniej determinow afiy
przęZ liczbę torebek na j edno stce powierzchni'
teledetekcj

a

może mieć zastosowanie

w

monitorowaniu plantacji

rzepaku i

potrzeb nawozowych' ustalęprognozowaniu plonów, a ponadto służydo okreŚlenia
choniu optymalnych terminów nawadniania, ocęny zach'waszczeniaiporazetiaprzez
roby.

wynika' że
doĘchczasowego dorobku naukowego dr. Marka Wójtowicza
które wery_
posiada on umiejętnoŚć stawiania ciekawych hipotez badawcrych,
jest poprawna
fikuje w dobrze zaplanowanych eksperymentach. Metodyka badań
jest wyi nie budzi wątpliwości. Uważam, że doĘchczasow}' dorobek naukowy
nauk
starczający do ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego

Z

rolnicrych w zakresie agronomii.
Ocena rozprawy habilitaryjnej

i
Rozprawa habilitacyjna dr. Marka Wójtowicza pt.: ,,Rola czynnikow środowiskowych
ozimego (Brassica naagrotechnic znychw kształtowaniu wielkości i jakości plonu rzepaku

w zróŻticopus L.)" powstała w oparciu dwie serie doświadczeń polowych prowadzonych
Doświadczenia na
wanych warunkach glebowo _ klimatyc znychw Zielęcinie i Łagiewnikach.

w układzie split _ split plot prowadzono w latach 2005 b) z
2008. W kolejnościbadano: I. sposób ochrony a) kontrola bez ochrony fungicydowej,
_
i kwitnienia _ BBCH
ochroną fungicydową stosowan ąw fazie formowania pędu BBCH 39

ttzy czyrrliki

zmienn

e

zaŁoŻonę

rzepaku ozimego:
65; II. dawki nawozów azotowych w kg'hal: 100, 160 i2ŻO; III. odmiany
zrestoroa) populacyjna - Bojan, b) mieszaniec ńożony Kaszub, c) odmiana mieszńcowa
wana Kronos.

warunków środowiskowych' ł\TkoPonadto, w syntezie trzyletnich badń nad wpływem
na dwa cąmniki zmienne' w
rzystano wyniki doŚwiadczenia prowadzonego w Małyszynie,
w kgha-l: 100, 160 i2Ż0; II' od_
którym badano w kolejności: I. dawki nawozów azotowych
_
złożonyKaszub, c) odmiana
miany rzepaku ozimego: a) populacyjna Bojan, b) mieszaniec
mieszańcowa zrestorowana Krono s'

w fazie gdy 40 _ 50 % łuszczyn
Identyfikację chorob i ocenę poraŻenia przeprowadzono
z objawami porażenia przęz S' sclebyło dojrzałych _ BBCH 84, 85. określonoudziałpędów
porażonej przez Alternaria
rotiorum, Leptosphaeria spp. oraz procent powierzchniłuszczyn
spp. B.fuckeliana.

określono:

o

jesienią wiowyleganie roślinoraz ich liczbę przed zahamowaniem wegetacji
Snąpo ruszeniu wegetacji iptzed zbiorem''

o

liczbę
wazniejsze cechy morfologiczne: wysokośó roślin,liczbę rozgałęzieil.
1 rrł i masę nałuszczynna rośliniei nasion w łuszczynie, liczbę Łuszczyn na

Plon sprosion w łuszczynie. Po zb\orze nasion oznaczol:ro masę 1000 sztuk.
wadzono do stałej IZYo zawartości wody,

.

w nasionach zawartośÓ białka ogólnego

i

tłuszczu surowego' profil kwasów

tłuszczowych i glukozynolanów'
Są
Lektura rozdziałupt.: Materiał i metody budzi liczne wątpliwości, które spowodowane
w opisie badanych
wprowadze niem ptzez Autora zawiłej terminologii i braku konsekwencji

antropogeniczzjawisk. Na str. 20 wiersz 12 od dołu Autor wprowadza pojęcie czynnikow
18 od dołu Autor
nych _ nie wiadomo jakie konkretne czynniki badano. Na str. 2I, wiersz
podaje, ŻeporuŻetiepędów przez Leptosphaeriaspp.określono w%o,awnastępnymzdaniu'
że w skali 90.

Nie wiadom

o

czy liczbałuszczynna

1 m2

i masa nasion w Łuszczynię to efekt wyliczeń

(LiczbaroŚlin na 1 m2 przedzbiorem * liczba łuszczynna roślinie, Iiczba nasion w łuszczynie
* masa 1000 nasion
).

Nie rozumiem dlaczego plony nasion sprowadzono do

staŁej

IŻ, a nie

]%o zawartości

wody.

W

rozdzia'1e pt.: ,,Warunki prowadzet\a doŚwiadczenia'' moje

wątpliwościbudzi zróżm\-

cowane gatunkowo, w latach i w miejscowościach stanowisko po którym uprawiano rzepak'
W Zielęcinie we wszystkich |atach badań był to jęczmień jary, w Łagiewnikach kolejno żyto
jęczmień jary' Nasuwa się
ozime,lucerna i pszenica jara, a w Małyszynie pszenżyto jare i
Środowifundamerrtalne p1'tani e czy stanowisko nie ma istotnego wpłyłruna zmiennośó

skową a jeŻei\tak to

w

od
jaki sposob moŻnaoddzielić łvpływzróżnicowanego przedplonu

warunków glebowych i pogodowych'

wynika z niego wielowątkowy cel badań'
Wstęp do pracy jest interesujący i bezpośrednio
literaturę w sposób, który wprowaPrzegląd piśmiennictwa napisano w oparciu o najnowszą
zagadn\efisformułowanych w celu badań' a
dzaczyte|nika w aktualny stan wiedzy dotyczącej

dlaprzejrzystościpodzielonyzostaŁnaczterypodrozdziaŁy'
części'W pierwszej omówiono wpływ
omówienie wyników badań podzielono na dwie
czynników agrotechnicznych'
czynników środowiskowych, a w drugiej badanych
środowiskowych w miejscowościach
ZmiennośÓ badanej cechy pod wpływem warunków
takich jak: średniaarytmeĘczna,
i latach określono przy pomocy najprostszych wska:Źników
zmięnności, wartośó maksymalna - minimalna t roz'

odchylenie standardowe, współczynnik

z dokładnościądo jednej
przed zbiorem'
dotyczy: liczby roślinna 1m2 jesienią wiosną i

pewne cechy
stęp. Mam wątpliwości czy Autor słusznie określa
dziesiątej. Powyższa uwaga

z dokładnościądo 5 godz'' wysopoczątku kwitnienia, końca kwitnienia' długościkwitnienia
1 mm ?), liczby Łuszczynna rośliniei z
kościroślin(czyŻbybyła mierzona z dokładnoŚciądo
którym
2.
arytmetyczne zdominowały poczucie pragmatyzmu,

Myślę,Że wyliczenia
Szkoda, Że przy charakterystyce
Zawszę naleŻy kierowaó się w badaniach aplikacyjnych.

1m

jednego miejsca po przecinku'
masy 1000 nasion Autor posługiwałsię dokładnościądo
gdyż zawartośÓ białka ogółem i
oceniany nie do końca konsekwentnie używa układu SI,
oń'
tłuszczusurowego taleĘ podawaó w g*kg_l, anie w
przy pomocy regresji liodziaływanie warunkow środowiska na ocęniane cechy badano

niowej. Wykazano istotny wpłyłv:

o

SumnY opadów w: I oraz II i

m dekadzie wrześniana liczbę roŚlin na 1 m2; maju na

odnotowano początek
długośókwitnienia; okresie 40 dni od końca dekady w ktorej
na porażenie
kwitnienia na liczbę łuszczynna roślinie;okresie wiosennego rozwoju
glukozynolanów'
roślinprzez Leptosphaeria spp.;kwietniu na Sumarycznązawartośó
o średniej temperatury w okresie: w okresie 20 dni od końca dekady w której odnotolinolenowego'
wano początek dojrzewani ataza'wartośÓ tłuszczu srrrowego i kwasu
między badanymi
Wątp1iwoŚci budzi umieszczenie w tym rozdzialelicznych zaleŻnośct

cechami. Z obowią7ku recenzenta wymieniam tu następujące związk|.

1. Masa

spp''
1000 nasion * procent roślinporażonych przez Leptosphaeria

2.

Plon nasion* procent roślinporażonych przez Leptosphaeria ssp"

3.
4.

ZavłafiośitŁuszczusrrrowego

* zawartośó białka ogółem'

*
Zavłartośókwasuoleinowego linolenowego'

i tylko popowyżs ze zależmościsąuniwersalne
wiedzy
stanu
dotychczasowego
W Świetle
Średnio zaleŻąodczynników Środowiska'

swoje odczynnikow środowiskoł\Ychznajduje
WiększośÓ uwag dotyczących wpływu
zdrowotagrotechnicznych na wzrost' rozwój'
zwierciedlenie w opisie wpływu czynników
i odniosę się do
nie będę ich szczegółowo omawiał
dlatego
jakośó
plonu,
i
plonowanie
noŚó,
kwestii nowYch.

zaPlanojesiennych uby'tków roślinw odniesieniu do
Moje wątpliwości budzi określenie
nie wYnosi
zdolnośÓ wschodów rzepaku nigdY
wanej ilościwysiewu, a ptzecieŻ polowa
jest duży błędem'
|Ooo^,d1atego tęn wskaźnik obarczony

Krrriozalniewyglą,dadługośókwitnieniapodanazdokładnościądojednejdziesiątejdnia.
BBCH 65 wydłuŻyło
zastosowanie ochrony fungicydowej w fazie

W porówn aniu zkontrolą

długośÓkwitnieniao0,3dnia(7,Żgodz.)ibyłostatystycznieistotne!

Większośóbadanychcechomówiononapoziomieśrednichdlaczynników,atylkonie-

czynników. Autor v'rykazałdwuczynnikowąirrte_
które na poziomie wspołdziałania badanych
rakcje w odniesieniu do:

owyleganiaroŚlin,wysokościroślin(sposóbochrony*dawkiN)'

o
C
o
o

plonu nasion (dawki N*lata; odmiana*lata)'
za.wartośó

białka i tłuszczu (dawki N*lata; odmiana*1ata)'

wydajnośó białka (dawki N*lata),
wydajnośó białka i tłuszczu (odmianyxlata)'

Czy sąto wszystkie istotne wspołdziałania?

Przypomocyanaiizyścieżekbadanowpływnawożeniaazotowegonaefektywnośóod.
Za pomocąwspółczynnika ścieżęk'który
działywania komponentów plonu na plon nasion.
tiezaleŻnych na zmienną za\eŻną oke-

jest miernikiem bezpośredniego działaniazmiennych
przy róŻnym poziomie nawożenia azotem' Tę
ślono znac zetie zmierrnych dla plonu nasion
na poziom nawożenia azolemznaczęśÓpracy uważam zanajbardziej twórczą. Bezwzglę-du

na plon uszeregowano w następującej
czenie poszczegó|nych komponentów oddziaływaniu
kolejności:

1.

|iczbaŁuszczynna roślinie,

Ż. Itczbaroślin na 1 m2'
3. Iiczbanasion w łuszczynie,
4.

masa 1000 nasion.

Dawka

N ze 100
N ksztahowała wartośó współczynników ścieżek'Zwiększenie dawki

do

ścieżekdla liczby Łuszczyn i
160 kg-ha_l skutkowało wzrostem wartoŚci współczynnika
nasion' Wzrost poziomu nawozezmniejszeniem dla liczĘ nasion w łuszczynie i masy 1000
1
ścieżekdla wszystkich komnia N do ŻZOkg*ha spowodował zwiększenie współczynników
ponentów.

komponentów na
Autor wykazał również zróŻnicowanie efektyłvnościoddziaływania
najbardziej ksńałplon nasion pomiędzy odmianami. U wszystkich odmian komponentem
drugim miejscu' u odmian Bojan i
tującym plon nasion byłaliczbałuszczyn na roślinie'Na
u mieszańcowej odmiany Kronos
Kaszub, na plon nasion wpływała liczbaroślin na 1 m2, a
Iiczba nasion w łuszczynie.

w oleju, w których wy_
Interesujące sąwyniki badań nad profilem kwasów tłuszczowych
była odmiana' oceniany pokazano, że czywikiem różnicującym skład o|eju rzepakowego

ksztahowanie profilu
minął zupełnie wpływ zmiennego przebiegu pogody w latach na
tych prac było
kwasów tŁuszczovlych, który jest przewaŻnie znaczący. Ciekawym wątkiem

_
korelacji' Wykazano' że
wyliczenie, w obrębie kwasów nienasyconych 18 węglowych,
kwasu linolowego i
zavłartośćkwasu oleinowego jest ujemnie skorelowafia z zawartością
linolenowego' natomiast korelacja między kwasami wielonasyconym

z

rodziny

18

węglowych jest dodatnia.

o najnowszą
Dyskusja wyników jest poprawna i wielowątkowa prowadzona w oparciu
literaturę.

jest ich nadmiema
Wnioski sformułowano na ogół właściwie'a pewnym maŃamentem
szczegółowośó'
że:
Do najważniejszych rezultatów pracy za\\czarlwykazanie prze Kandydata,
o duŻazmiennośó plonów nasion rzepakuozimego to efekt silniejszego oddziaływa-

jakimi są
nia na plon komponentów odznaczających się większą zmiennoŚcią
Iiczbaroślinna 1 m2 iłuszczynna roślinie.Natomiast liczbanasion w łuszczynie i
masa 1000 sztuk warunkowane są genetycznie charakteryzrąąsię mniejszą zmien-

o

noŚciąi tym samym w ograniczonym stopniu ksztahl4ązmiennośó plonowania'
pozwiększone nawoŻęnie azotem dziaŁa stabilizująco na wysokośó plonu nasion
przęZ wzrost znaczęnia komponentow mniej zaleŻnych od warunków siedlisko\Yych tj. masy 1000 nasion i liczby łuszczynna roślinie,

o

się
dobre przystosowanie odmiany do zmiennych warunkow siedliskowych wią7e

między innymi z mniejszymi ubykami roślinpodczas wegetacji, możliwoŚciami
kompensowania ubytków poprzez wzrost liczby tozgaŁęziei i liczby roślin,

oraz|epszym wykorzystamniejszą wrażliwościąna suchązgniltztę kapustnych
niem azotu.

wynikają z jej zdolności
wysokie plony nasion odmiany mieszańcowej Kronos
i wysokiego poprzystosowawczych do zmiennych warunków środowiskowych
tencj ału plonotwórczego'

oleinowego a linolenowego
istnieje ujemna kore|acja pomiędzy zawartościąkwasu
kwasu linoi ujemna pomiędzy temperaturą w okresie dojrzewania a zavłartością
kwasu oleinowego W walenowego co pozwala oczękiwaó na większą zawartośó
runkach wyższych temperatur.

środowisko_
Rozprawa habilitaryjna dr. Marka Wójtowicza pt.: ,rRola crynników
jakościplonu rzepaku ozimego
wych i agrotechnicznych w kształtowaniu wielkości i

nad biologią plono(Brassica napus L.)" wnosi istotne elementy poznawcze i uĘlitarne
i plonowanie
wania i wpływem wybranych zabiegów agrotechnicznych na rozwój
wykazanie że duża
'
rzepaku ozimego. La w pełni oryginalne osiągnięcie Autora uważam
na plon
oddziaĘ'rvania
zmiennośó plonów nasion rzepaku ozimego to efekt silniejszego

jakimi są liczba roślinna 1 m2 i
komponentów odznaczających się większą zmiennością
Natomiast liczba nasion w łuszcrynie i masa 1000 sztuk

łuszcryn na roślinie.

a tym samym
uwarunkowane są genetycznie i charakteryzują się mniejszą zmiennością
w ograniczonym stopniu ksztaltują zmiennośó plonowania. Istnieje ujemna korelacja

pomiędry zawańościąkwasu oleinowego

a

linolenowego

i ujemna

pomiędzy

a

zawartościąkwasu linolenowego co ponvala
temperatur'
oczekiwać na większą zawartość lrwasu oleinowego w warunkach wyżsrych

temperaturą

w

okresie dojrzewania

Ocena osiągnięć organizacyjnych
Kandydat był głównym wykonawcą 1 grantu

KBN oraz brał udziaŁ w przygotowaniu

projektu założeitechnicznych regulujących koegzystencje upraw rzepaku genetycznie

przez MRiRw'
modyfikowanych, konwencjonalnych i ekologicznych, który był finansowany
W ramach proglamu wieloletniego ,,Ulepszanie roślindla zrównowaŻonych

AgroEkoSystemów, wysokiej jakościĄłvnościi

produkcji roślinnej na

nieĄwnościowe'' kierował zadariem''Prace nad agrotechnikąmaku 1ekarskiego''.

cele

_ PIB w Poznaniu i
Wymiemym efęktem współpracy z Inst1'tutem ochrony RoŚlin
publikacje (16).
Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu sąliczne
Aktywnie popularyzuje wiedzę poprzez:

o
o

publikacjeprac populamo-naukowych'
wykłady i sęminaria zakładowe'

Jest członkiem:

o

Polskiego TowarzystwaAgronomicznego'

Zostałwyróżnionyodztaczeniem,,ZasŁuŻonydlaRolnictwa''.

Ocena końcowa
rozprilwą habilitaryjną, dorobkiem naukowym i organizado uzyskania stop_
cyjnym stwierdzam, że dr Marek Wójtowicz posiada kwalifikacje
wniosek do Rady
nia naukowego doktora habilitowanego. Na tej podstawie stawiam
Badawcry
Naukowej Instytutu Hodowli Rośtin i Nasiennictwa - Państwowy InsĘtut
ustawąl dla nadania
w Radzikowie, o podjęcie dalszego postępowania, przewidzianego
dr. Markowi Wójtowiczowi stopnia naukowego doktora habilitowanego'

Po zapoznaniu

się

z

iĄr\1r")

prof. dr hqb. Andrzej Kotecki

Wrocław, 27 lutego})|4 r.
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