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i

Aklimatyzacji Roślin Państwowy

r.

Informacje ogólne o Kandydatce
Dr inŻ. Stanisław Spasibionek urodził się w 1 maja 1957 roku w MĄmarach. Studia na
Wydziale Rolniczyn Akademii Rolniczej w Poznaniu ukończył w 1983 roku uzyskując tytuł
magistra lnżyntera rolnictwa. Pracę magisterską pt. ,,ocena polskich odmian hodowlanych

Dactylis glomerata na podstawie za'wafiościchlorofilu, azottt azotanowego

i

cukrów''

wykonał pod kierrlnkiem prof. dr hab. Stanisława Kozłowskiego.

Bezpośrednio po studiach podjął pracę

w

Centralnym ośrodkuBadania odmian

w Słupi Wielkiej na stanowisku specjalisty w Pracowni Roślin
i Traw. od 1987 roku swoją aktylvnośćnaukowo-badaulczą związał z

RoślinUprawnych
Motylkowych

Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, oddziaL w Poznaniu, gdzie początkowo pracował

na etacie specjalisty, a następnie starszego specjalisty. W latach L99I-1992 pogłębiał swoją

wiedzę na Studiach podyplomowych w zakresie Genetyki

i

Hodowli Roślinna Akademii

Rolniczej im. H. Kołłątajaw Krakowie.
Stopień doktora nauk rolniczych
Instytucie Hodowli
',Wykorzystanie

i

w

zakręsie agtonomii uzyskał w 2002 roku w

Aklimatyzacji Roślinw Radzikowie na postawie rozprawy pt.

mutagenęZy indukowanej chemicznie

rzepaku ozimego

o

dla tworzenja nowych

genotypów

zmienionyłrr składzię kwasów tŁuszczowych" wykonanej pod

promotorstwem prof. dr hab.

J ana

Krzymańskiego.

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nadal konĘmuował pracę na stanowisku
starszego specjalisty, a od 2003 roku adiunkta w

IHAR-PIB, OddziaLPoznan Dnia I.07.2009

roku został powołany na Kierownika Pracowni Genetyki Jakościowej w tymze oddziale
Instytutu.

Dr inż. Stanisław Spasibionek odbył staz naukowy w INRA we Francji pogłębiając
swoją wiedzę

i

doskonaląc warsztat naukowy

z

zakresu hodowli rzepaku ozimego o

zmienionej jakości. Ponadto brał udział w krajowych
naukowych, na których prezentowaŁ

wpiki

i

zagrantcznych konferencjach

swoich badan.

Ocena dorobku naukowego

Z przedstawionych do oceny materiałów w postaci spisu bibliograftcznego i odbitek
publikacji oraz wykazu prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce wlmika, ze dr
inz. Stanisław Spasibionek od początku pracy naukowej efektywnie uczestniczy w pracach
badawczych prowadzących do uzyskania form rzepaku o zróżntcowanym składzie kwasów
tłuszczowych.

Dorobek naukowy Kandydata ltczy 27 oryginalnych prac twórczych opublikowanych

w specjalistycznych czasopismach naukowych, (z tego 10 prac opublikował po uzyskaniu
stopnia doktora),

9

prac populamo-naukowych otaz 31 komunikatów naukowych

Z

konferencji krajowych t zagranicznych. Jest ponadto autorem 5 rozdziałow w monografiach.

Większośćprac dr S. Spasibionka to publikacje współautorskie (w ośmiuoryginalnych

pracach jest pierwszym autorem),

co świadczyo

umiejętności pracy

w

zespołach

badawczych, jednak w nadesłanych do oceny materiałach brak jest informacji o charakterze

wkładu własnego w opracowanie publikacji. Dr S. Spasibionek opublikował samodzielnie 6

oryginalnych prac naukowych,

w t1m jedną w czasopiśmie z listy filadelfijskiej

(Plant

Breeding).

oryginalne prace naukowe dr inz. Stanisława Spasibionka zostaŁy opublikowane w

jvyku angielskim w nznanp czasopiśmienaukow5nn o zasięgu

międzynarodowyrrr

znajdującym się w Journal Citation Reports (JCR) Plant Breeding (2 prace) oraz w języku
angielskim (2 prace) i polskim (17 prac) w czasopiśmie Roślinyoleiste

-

oilsęed Crops'

a

także w języku polskim w Biuletynie oceny odmian (1 praca), Zeszytach Problemowych

Rośliny oleiste (2 prace), Roślinyoleiste (1 praca) i Zeszytach Naukowych Postępów Nauk
Rolniczych (1 praca).
Łączny dorobek naukowy Kandydata mierzony |iczbąpunktów Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa WyŻszego w;mosi 168 (obliczony na podstawie punktacji czasopism z roku
publikacji). Spośród wszystkich prac Habilitanta dwię zostały opublikowane w czasopiśmie
wyróznion)rm W bazie Journal Citation Reports (JCR)' a ich sumaryczny Impact Factor (2012)
w1mosi 2,8. Liczba cy.towań publikacji Kandydata według bazy Web of Science w5,rrosi 12, a

indeks Hirscha 2. Habilitant posiada takze osiągnięcia hodowlanę, w 2013 roku zgłosił do

badań rejestrowych pierwszą

w Polsce odmianę typu Ho, o wysokiej zawartości kwasu

oleinowego.

Dr

Stanisław Spasibionek jest autorem dwóch opracowań zastosowanych w

praktycznej hodowli odmian rzepaku ozimego, które dotyczyły wytworzęnla linii o wysokiej
zawartości kwasu oleinowego

(Ho) i obnizonej zawartości kwasu linolenowego (LL) oraz

grupy linii, w których udało się przełamac sprzęŻenie pomiędzy niską plennością a wysoką
zawartością kwasu oleinowego' Jest takze współautorem patentu (PAT.21T126) dotyczącego

opracowania allelospecyficznych markerów

SNP do identyfikacji

genotypów

nisko linolenowych rzep aku ozimego.

Ważnącechą dr Stanisława Spasiobionka jest umiejętność pozyskiwania środków na
badania naukowe

t

z róznych środków
udział w kolejnych 3

udział w projektach badawczych ftnansowanych

i

krajowych. Kierował ttzęma projektami badawczpi

brał czsmy

projektach finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i
SzkolnictwaWyŻszego otaz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Habilitant odbył staz naukowy w INRA (Narodowy Instytut Badań Rolniczych) we

Francji oraz brał udział w Itcznych krajowych

i

międzparodowych konferencjach

naukowych, na których prezentował wyniki swoich badań w formię refęratów i posterów.

W

działalnościi zainteresowaniach naukowych Kandydata moŻna w7roŻnic obszary

b adaw cze, ob ej muj ąc e n astępuj ąc ą prob lematykę

;

1. ocena plonowania i wartości gospodarczej odmian kupkówki pospolitej oraz

traw

gazonowych.

2.

opracow1r;vanie i udoskonalenie metodyki prowadzenia doświadczeń przedwstępnych

i wstępnych z rzepaklem ozimyn'

3. Wykorzystanie

indukowanej chemicznie mutagenezy

do uzyskiwania

genotypów

rzepaku o zmienionynr składzie tłuszczowym.

4'

Poszukiwanie markerów

DNA do identyfikacji genot1pów rzepaku o

obnizonej

zawartości kwasu linolęnowego i wysoktej zawartości kwasu oleinowego.

5.

Poszerzanie zmienności zawafiości kwasów tłuszczowych, tłuszczu i glukozimolanów

u

rzepaku ozimego

z

wykorzystaniem metod biotechnologicznych

i

genetyki

klasycznej.

W pierwszyrłr okresie swojej działalnościnaukowo-badawczej Kandydat zajmował się
problematyką kształtowania się plonu zielonej i suchej masy oraz wartości uzlkowej nowych

odmian traw' a

wpiki

Doświadczeniezdobye

swoich plac prezentował na posiedzeniach komisji rejestrowych'

w

Centraln}łrr ośrodku Badania odmian RoślinUprawnych

Roślin OddziaŁPoztan' gdzie opracował
'
wykorzystał w lnstlucie Hodowli i Aklimatyzacji
z nowymi rodami rzepaku
wstępnych
i
metodykę prowadzenia doświadczenptzedulstępnych
ozimego.

tnŻ' Stanisława Spasibionka dotyczył
Kolejny obszar działalności badawczej dr

opracowywania,anastępniedoskonaleniametoduzyskiwaniamutantówrzepakuo
wykorzyst1łvał
tłuszczowych' Do indukcji mutacji
zróznicowanynr składzie kwasów

i czas jego dztałanta'
modyfikacji ulegały dawki mutagena
metanosulfonianu etylu (EMS), a
zawartości
uzyskaó szereg mutantów o zmienionej
Dzięki badaniom Kandydata udało się
stanowiły materiał wyjściowy do
kwasów oleinowego, linolowego

i

linolenowego' które

o
ulepszonych rodow rzepaku ozimego
podwojnie
wartościowych
nowych
uzyskania
indukcji mutacji
Badania nad wykorzystaniem EMS do

wysokim potencjale plonowania.

pozwoliłynawytworzenieSZeIęgucennychgenotypówrzepaku,międzyinnymi
jedno- i wielonienasyconych w
zawartość18-węglowych kwasów
zawierającyni obnizoną

oleju rzepakowym. o1ej

niskiej
o wysokiej zawartości kwasu oleinowego i

zawartości

kwasówwielonienasyconychjestnaturalniestabilnyinadajesiędowykorzystaniajako
ogromn1łn
dodawanych do o1eju napędowego'
biopaliwo w postaci estrów metylowych
(powyżej
grupy linii mutacyjnych o wysokiej zawartości
sukcęsem Kandydata jest uzyskanie
materiałów
oleic)' Cechę tą wprowadził następnie do
75%) kwasu olęinowego

hodowlanych

Ho

o wysokiej

(high

wartości uzy'tkowej,

w tym wysokim plonie nasion'

mutanta typu
osiągnięciem jest uzyskanie przezKandydata

LL (low linolenic)'ktory

odmian rzepaku
materiał wyjściowy do hodowli nowych

Innr'rn

stanowi

o obniżonej zawartości kwasu

linolenowego.odmianytakiemogąstanowićkomponentdoprodukcjibiopaliw'

WceluułatwięniawyborugenotypówtypuLLorazHO,Kandydatrozpocz$
poszukiwaniemarkerówmolekularnych,któręułatwiłybyselekcjęiprzyspieszyłyhodowlę
Efektem tych prac było uzyskanie"
form o poządanym składzie kwasów tłuszczowych'
genów destuktazy fad3' Markery
markerów SNP dla zmutowanych al1e1i
allelospecyficznych

w programach badawczo-hodowlanych w
te' po ich opatentowaniu, znalazły zastosowanie
celuskutecznejselekcjigenotypówoobnizonejzawartościkwasulinolenowego.Prace
a1lelospecyficznych SNP genów
markerów
opracowanie
na
pozwoliły
Habilitanta

zmutowanych i niezmutowanych alleli
fad2, które umo ŻIiwiająidentyfikację
nasion
powstawanie kwasu oleinowego w o1eju
genu destruk atazy oĘowiadającego Za
zawartościtego kwasu' Są to
i uzyskiwanie materiałów hodowlanych o wysokiej

destrukataz y

rzepaku

zastosowanie praktyczne' poprawiając
waŻne osiągnięcia Kandydata, które zna:azły
prac hodowlanych nad
selekcji i przyczyntając Się do przyspieszenia
skutecznoŚć

o róŻnp

uzyskiwanięm nowych odmian rzepaku
pr

zy datny ch do ró znych

c

elów

sp oŻyw czy ch

składzie kwasów tłuszczowych,

i pr zemysłowych.

Wytworzone w trakcie prac badawczych mutanty rzepaku o zroŻnicowanej zawartości
tłuszczu,jego składzię i za-wartości glukozynolanów stanowią materiał wyjściowy do hodowli
wysokoplennych odmian. Cenne cechy mutantów są przenoszone do materiałów o wysokiej
wartości uzytkowej z wykorzystaniem rekombinacjt oruz mętod biotechnologicznych, w tym

tworzenie linii podwojonych haploidów (DH). Dzięki temu udało się uzyskać szereg rodów

populacfnych oraz komponentów mieszańców (linie CMS ogura

i linie

restorery) o

zmienionym składzie kwasów tłuszczowych' Uzyskane linie rodzicielskie oraz mieszańce
zostały oceniane w wielu środowiskach glebowo-klimatycznych' co pozwoliło na wydzielenie

z całkowitej zmienności fenotypowej' zmienności genetycznej oraz oszacowanie sposobów
działanl'a gen ó w

w

arunkuj

ąc y

ch zaw

arto

ć kw

ś

as ó

w tłu s z c z owych.

dt inŻ. Stanisław Spasibionka naleŻy
Zatowno walory poznawcze' jak i aplikacyjne.

Podsumowując ocenę dorobku naukowego
stwierdzić, ze jest on wartościowyi posiada

Cechuje się licznymi oryginalnyrni opracowaniami, którę wniosły znaczący wkład do nauki

rolniczej,

a

zwłaszcza z zah'ręsu mutagenezy, w5Ąwarzania

i

wyjściowych rzepaku. Dotychczasowe osiągnięcia Habilitanta,

testowania materiałów

w mojej

ocenie,

Są

wystarczające do ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego.

Ocena rozprawy habilitacyjnej

Rozprawa habilitacyjna dr inŻ. Stanisława Spasibionka pt'
hodowlane mutantów rzepaku ozimego (Brasica napus

L.) o

genetyczno',Badania
zmienion1łn składzie

tłuszczowym" została opublikowana w 2013 roku, przez lnstlut Hodowli
Roślin- Państwowy Instytut Badaw czy, Monografi e 1 rozptawy naukowe

47

i

Aklimatyzacji

l20I3 . obejmuj e

ona 106 stron druku, w tynr 25 tabel, 15 rysunków i fotografii, 1 86 pozycji literatury (w tym
jedna strona internetowa) oraz streszczenia w języku polskim i angielskim.

oceniana rozprawa habilitacyjna stanowi cenną pozycjępiśmiennicząktóra w sposób
kompleksoWy' w oparciu o uzyskany na drodze mutagenezy chemicznej mateiałbadawczy,

z linii mutacyjnych rzepaku, przedstawia metody uzyskiwanię mutantów o
składzie kwasów tłuszczowych, sposoby działania genów warunkujących

składający się
róŻn5rrn

powstawanie kwasu oleinowego' linolowego

i

linolenowego oraz stabilnośćsyntezy tych

kwasów w róznych środowiskach glebowo-klimatycznych, w powiazaniu z waŻnymt cechami
uzytkowymi, w tyrn plonem nasion.

Na początku nalezy wspomnieć

i

podkreślićchlubną historię oraz tęraźniejsze

osiągnięcia w badaniach i hodowli nowych ulepszonych odmian rzepaku i na tym tle na\eŻy

umiejscowić wartościowel Znaczące badania nad indukowaniem zmienności szczególnie
kwasów tłuszczowych na drodze mutagenezy.

Bardzo dużym osiągnięciem w hodowli rzepaku było wyeliminowanie z oleju kwasu
erukowego oruz wydatne ogtaniczęnie zawartościglukozpolanów'

ptzęz co poprawiła się

jakośćspoŻywcza oleju i paszowa makuchów. Inspiracją wykonanych i przedstawionych w
rozprawie badań jest indukowanię mutacji

i

praktyczne wykorzystanie otrzyrnanych

mutantów do wzbogacenia materiału wyjściowego, mającego słuŻyc do wyhodowania

nowych odmian

o

polepszonym składzie kwasów tłuszczowych

w

oleju dla celów

spoŻyw czych i biopaliw.

Stosując odpowiednie dawki t czas dztałanta metanosulfonianu etylu (EMS) Habilitant

uzyskał szeleg mutantów

o

wyprowadził linie wsobne typu
typu

zmienionyn składzie kwasów tłuszczowych,

Ho

z

których

(high oleic) o wysokiej zawartości kwasu oleinowego,

HL (high linoleic) o wysokiej zawartościkwasu linolowego, typu LL (low linolenic)

znacznię obnizonej zawarlościkwasu linolenowego oraz typu

o

HOLL o wysokiej zawaftości

kwasu oleinowego.i obnizonej kwasu linolenowego. Jest to duze osiągnięcie praktyczne, gdyŻ

uzyskiwane

do tej pory

mutanty

o

zmienionym składzie kwasów tłuszczowych

charakteryzowały się ograniczoną płodnościąlub były letalne.

Wlworzony na drodze mutacji bardzo cenny materiał wyjściowy umozliwił dr

S.

Spasibionkowi poznanie sposobów dziedziczenta zawartości kwasów oleinowego, linolowego

i

linolenowego oraz ich reakcji na róŻne warunki środowiska. Ana|tzę genetyczną w tyn

określenie sposobów dzjałanta genów odpowiedzialnych

za

w

gromadzenie

nasionach

rzepaku wyŻeJ wymienionych lS-węglowych kwasów wykonano na podstawie mieszańców
pokolenia Fr

i Fz uzyskanych w wyniku krzyżowania diallęlicznego 4 zróŻntcowanych linii

rodzicielskich.
Wykorzystano w tyrr celu Znane metody klasycznej genetyki cech ilościowych, w tyrrr

i

Mathera (1949), które

ąc ych

dziedziczęnię kwasów

modęle Zaproponowane ptZęZ Griffinga (1956)' Ha1rrnana (1954)

umozliwiły oszacowanie sposobów dzłałaniagenów warunkuj
tłuszczowych.

Anallzę interakcji genoĘpowo-środowiskowej linii rodzicielskich

rzepaku ozimego

dla

i

mieszańców

zawartości kwasów tŁuszczowych wykonano wykorzystując

wielocz1mnikową analtzę wariancji dla serii doświadczeń odmianowych Z poszlzególnych
miejscowości i lat, a obliczenia wykonano korzystaj ąc Zprogramu komputerowego SERGEN.

Do najwazniejszych osiągnięć tozpra-wy habilitacyjnej naleŻąw mojej opinii:

Il

uzyskanie na drodze chemicznej mutagenezy mutantów rzepaku o zmienionyrrr

korzystnie składzie kwasów tłuszczowych

w oleju nasion

zwiększonej zawartości kwasu oleinowego

i

linolenowego, t1pu

LL o znacznie obnizonej

rzepaku,

w

tyrrr typu

Ho

o

obnizonej zawartości kwasów linolowego i

zawartości kwasu linolenowego i typu

HoLL

o

zwiększonej zawartości kwasu oleinowego i obnizonej zawartości kwasu linolenowego,

2l

zoptymaltzowanie stęzenia mutagenu

(EMS) do uzyskiwania mutantów

o

poządanyłrr składzie kwasów tłuszczowych w oleju nasion rzepaku,

3l

wykazanie addytyr;vnego działania genów warunkujących zawartośćkwasów

oleinowego, linolowego

i

linolenowego'

co daje mozliwośćuzyskiwania

materiałów

hodowlanych o poządan}łn składzie tych kwasów na drodze selekcji,

4l

oszacowanie liczby grup genów kontrolujących gromadzenie

się

kwasów

tłuszczowych w oleju nasion badanych mieszańców,
5/ oszacowanie współczynników odziedziczalności dla badanych cech tzn. zawattości

poszczegóInych kwasów tłuszczowych w oleju nasion tzepaku,

6/ wybór najlepszych

z

punktu widzenia hodowlanego

i

stabilnych

w

róznych

środowiskach mięszańców pod względem zawartości kwasów tłuszczowych w oleju nasion,

7l przełamanie sprzęŻenia niskiej plennościzę zmjanami składu nasion i uzyskanie na
drodze mutacj i nowych wysokoplennych genotypów.

Uzyskane prZęZ Kandydata wyniki są bardzo cęnne zarówno Z poznawczego, jak l
aplikacyjnego punktu widzenia. Mają waŻnę znaczenie dla praktycznej hodowli nowych,
wysokoplennych, ulepszonych odmian rzepaku o róznyrr składzie kwasów tłuszczowych i
stanowią wartościowy przyczynek do poznania sposobów dzialania genów odpowiedzialnych

za gtomadzenie kwasów tłuszczowych w oleju rzepaku.
Na podstawie uzyskanych wyników Habilitant sformułował 11 wniosków końcowych.

Materiał doświadczalny pozwolił na wyciągnięcie wniosków' które będą mogły być w
przyszłościwykorzystane w hodowli nowych wysokoplennych odmian rzepaku ozimego o
zróŻnl'cowanej,

w

zalęŻnośctod przeznaczenia, zawartości poszczególnych kwasów

tłuszczowych w oleju.

Rozprawę konczy wykaz literatury, w którym zadecydowaną większośćstanowią
opracowania obcoj ęzy czne i opublikowane w ostatnim dziesięcio1eciu.

Mam tez kilka wskazówek czy vwag, z których dr inŻ. Stanisław Spasibionek moze
skorzystać w dalszej pracy naukowej.

1.

Analtza genetyczna oparta na krzyŻowaniu diallicznym (bardzo mały diallel 4 x 4)
moŻe

byc obctĘona błędem próby

i

dlatego uzyskane informacje

działanta genów i wariancjach genetycznychna|eŻy traktować
z.

o

sposobach

z duŻąostroznością.

Uzyskane war1ościwspółczynników odziędztczalności przy'mująbardzo wysokie
war1ości i trudno jest uwierzyc, że dziędztczenie zawartości kwasów tłuszczowych jest

detetminowana tylko ptZęZ genotyp. Współczynniki odziedzl'czalności zostały
obliczone

z

analiz wariancji, stąd ich wysokie warlości' Mając do dyspozycji formy

rodzicielskie Pt, P2 oraz mieszańcę

Fl i Fz

moŻna

je było obltczyc korzystając z

ze wzorów podanych ptZęZ Allarda, Jinks'a i Lawrence'a, Mahmuda i
Kramera lub Knowles'a i Briggs'a, wówczas ich war1ościbyłyby ntŻsze i bardziĄ

jednego

wiarygodne.
a
-),

W jednej pracy nie powinno stosować się tego Samego oznaczęnia d1a dwóch roŻnych

parametrów' Sirmbolem h2 oznacza słę w większościpublikacji odziedziczalnośc,
natomiast w rozprawle oznacza on także kwadrat róznicy rodziców do wszystkich
badanych obiektów.
4.

W metodycę rozprawy (str. 39) Habilitant pisze o układzie bloków niekompletnych do

GE dla zawaltośct kwasów tłuszczowych, podczas gdy w tym
Sam)Ąn rczdzialę na str. 35 plsze, ze doświadczente zostało załoŻone metodą
losowanych bloków. Nie zmienia to wartościwyników, poniewaŻ uŻywany do
analizy interakcji

obliczeń statystycznych program SERGEN umozliwia przeprowadzęnte analizy dla
obydwu typów doświadczęń.
5.

W

pracy przeprowadzano grupowanie średnich, natomiast nie podano jaki test

statystyczn y byławykorzystyłvany do tworzenia grup j ednorodnych.
6.

W podrozdziale 4.6 podano' Że do analłzy genetycznej wg Mathera (1940 przyęto, Że

wszystkie wyrnagane warunki zostały spełnione tj wystąpiło dziedziczęntę
disomiczne, rozkład normalny zmienności, brak epistazy, brak róŻnic w
WzyŻowaniach odwrotnych. Poniewaz analizę prowadzono mając do dyspozycji
wszystkie mieszańce z krzyŻowania diallelrcZnęgo, w tym mieszance odwrotne, ten
ostatni watunek nie musiał być spełniony' Zresztą wyniki

z

analtz wariancji dla

badanych cech wykazaŁy istotnę efekty ktzyżowan odwrotnych' Warunek

tęn

przyjmuje się dla krzyŻowania półdiallelicznego, gdy nie mamy do dyspozycji
mieszańców odwrotnych'

7.

We wniosku 8 Habilitant stwięrdza, Że istotnie większy wkład w interakcję GE miały

warunki pogodowe poszczegolnych

w

latach nlŻ lokaltzacja doświadczeń. Mam

wraŻęnie, ze wniosek ten został wyciągnięty na podstawie własnych obserwacji, a nie
na podstawie przeprowadzonych analiz statystycznych uzyskanych

wpików. W tabeli

22brak jestrozbicia zmienności środowisknalata i miejscowości.

8.

Srednie kwadraty

z

ana\iz wariancji (tabela 22) sąnięistotne dla regresji względem

środowiska, co zresztą Habilitant pisze na str. 66' Że rrte ma regresyjnej zależnoścl,
efektów interakcyjnych GE od przeciętnej zawartości kwasów tŁuszczowych w danych

środowiskach. Czy zatem potrzebna jest szczegółowa analtza regresji dla mieszańców
i linii rodzicięlskich?

Wynienione uwagi,

w

Żadnym wypadku

nie

obniŻają wysokiej

war1ości

meryĄorycznej rozprawy habilitacyjnej, a mogą być, jak wcześniej zaznaczyłem' przydatne w

dalszej pracy naukowej.

Ocena dorobku organizacyjnego i dydaktycznego

Dr tnŻ. Stanisław Spasibionek jest autorem i współautorem 9 artykułów przeglądowoupowszechnieniowych oraz współautorem 5 rozdziałów w monografiach

i

podręcznikach.

Prowadził wykłady na sęminarium naukow5.,rn dla studentów Katedry Hodowli Roślini
Nasiennictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz cykl referatów seminarynych dla
studentów Uniwersytetu Przyrodnlczęgo

w Lublinię. Wygłaszał referaty na krajowych i

zagr anrcznych konferencj ach naukowych.

W działalnościorganizacyjnej Habilitanta na\eŻy podkreślićwspółudział w organizacji

XXX

Konferencji Naukowej ,,Rośliny oleiste'', jest członkiem komitetu Naukowego i

Or ganrzacyjne go Konferencj i.

Dr inŻ. Stanisław Spasibionek został odznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi honorową

odznak

ą ,,Zasłużony dla rolnictwa". Uzyskal ponadto wyroznienie Ministra

Nauki i Informatyzacjr oraz Dyrektora IHAR zaprowadzone badania naukowe.
Wniosek końcowy
Po szczegółowej analtzię rozprawy habilitacyjnej i całokształtu dorobku naukowego dr

inz. Stanisława Spasibionka oraz po zapoznaniu się z osiągnięciami Kandydata w zakresie
działalnościorgantzacyjnej

i

dydaktycznej przedstawionyrrri

mi do oceny w związku

z

wszczęciem prZęZ Radę Naukową Instytutu Hodowli i Aklimatyzacjt Roślinpostępowania o

nadanie stopnia doktora habilitowanego' przedkładam Wysokiej Radzie wniosek

o

dopuszczenie dr inŻ. Stanisława Spasibionka do dalszych etapów przewodu habilitacflnego.

Habilitant spełnia w mojej opinii wymagania stawiane osobom ubiegającym się o nadanie

stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych

ustawie

z

naukowych

w

dziedzinie agronomia określonymi w

o stopniach i tytule naukowSm oraz o stopniach
sztuki (Dp.U.Nr 65 poz. 565 z 2003 r., z późntejszymi

dnia 14 marca 2003 roku

i

tytule w zakresie

zmianami).

&,

Wrocław, 15.06.2014r.

Dr hab.
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