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ReceĘa

pracy habilitacyjnej i dorobku naukowego
Dr Stanisława Spasibionka
Adiunkta w IHAR PIB
w Radzikowie
Recenzja została sporządzona na podstawie otrzymanego zlecenia Dyrektora Instyhrtu na jej
wykonanie otaz w oparciu o następujące dokumenty:
A) rozprawa habilitacyjna pt.: ,,Badania genetyczno-hodowlane mutantów rzepaku ozimego
{Brassica napus L.) o zmienionym składzie kwasów tłuszczowych''' która zostaŁa
opublikowana w ramach cyklu ,,Monografie i Rozprawy Naukowe" 4712013 wydawnictwa

IHAR-PIB
B) Cz. I. Dokumentacja osobowa i dorobku naukowegol
1) oświadczęn7ę _ wniosęk kandydata o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego wg

doĘchczasowych przepisów.
2) Kwestionariusz osobowy.
3) Dyplom uzyskania stopnia doklora nauk rolniczych.
4) Dyplom ukończenia studiów rolniczych.
5) Zycrorys.
6) Autoreferat.
7)Wykaz osiągnięó w pracy naukowo-badawczej.
8) Wykaz prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce.
9) Informacja o aktyvrności naukowej.
10) Informacja na temat dydaktycznych oraz w zakresie popularyzacji nauki.
1 1) Podsumowanie liczbowe osiągnięó naukowych.

C) Cz.II. Odbitki publikacji zallrtieszczone w wykazie dorobku naukowego pod numerami
B: 1.30 1.60 1,.80 1.9, 1.10,2.5

Uwaga! W przygotowywaniu ocęny kierowałem się wytycznymi Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa WyŻszego w zakresie oceny dorobku naukowego zvłtryartego z uzyskaniem
stopnia doktora habilitowanego.

1)

UWAGI OGOLNE O HABTLTTAi\CrE

Dr Stanisław Spasibionek urodził się w roku 1957 w Młynach' Po ukończeniu edukacji na
poziomie ogólnokształcącym wsĘlił na studia rolntcze w ówczesnej Akademii Rolniczej,
Wydział Rolniczy w Poznaniu. W roku 1983 ukończył studia przedstawiając prace
magisterską pt.:' ocena polskich odmian hodowlanyeh Dactylis glomerata ta podstawie
zawartości chlorofilu, azotu azotanowego i cukrów''. Rozprawa doktorska pt.:
,,Wykorzystanie mutagęnezy indukowanej chemicznie dla tworzenia nowych genotypów
rzepaku ozimego o zmienionym składzie kwasów tłuszczovrrych'' - promotor prof. dr hab.
Jan Krzymański przedstawiona Radzie Naukowej IHAR starrowiła podstawę uzyskania
stopnia dr nauk rolniczych w zakresie agronomii - genetyki i hodowli roślin.
Praca zawodowa Habilitanta zostaŁa zainiciowana zatrudnienięm w roku 1983 w
Centralnym ośrodku Badan odmian Roślin Uprawnych w Pracowni RoślinMotylkowych i

Traw w Słupi Wielkiej, gdzie głównie zajmował się otganizacją doświadczęń polowych
związanych z rejestracją odmian kupkówki pospolitej i traw gazonowych. od roku 1987
Habilitant jest pracownikiem IHAR-PIB oddztaŁ w Poznaniu gdzie prace hodowlane
początkowo prowadził pod kierunkiem prof. dr hab. J.Krzymaiskiego. W mrjających latach
zĄmował kolejno następujące stanowiska: starszego specjalisty (1987-2000), asystenta (
2000-2003), adiunkta (2003 do chwili obecnej) oraz kierownika Pracowni Genetyki i
Hodowli Jakościowej IHAR-PIBloddział Poznań od 2009 do chwili obecnej. W między
czasię odbył jeden staz zagtarticzny w roku 1996 w INRA we Francji w zakresie ,,Hodowla
rzepaku ozimego o zmienionej jakości''.
W roku 1992 Habilitant Ńończył podyplomowe studia w zakresie genetyki i hodowli
roślinorganizowanym przez Katedrę Hodowli i Nasiennictwa AR w Krakowie.
W Międzynarodowych Bazach Dantych (SCOPUS) prace Habilitanta są cytowane
zaledwie 10 razy dla dwóch tytułów opublikowanych w czasopiśmie ''Plant Breeding''
(IF:1.4) {2006 i 2010) z Indeksęm Hirsha h:2.

2) OCE|{A ROZPRAWY HABILTTACYJNEJ
oceniana tozptawa habilitacyjna dr Stanisława Spasibionka p.t.: Badania genetycznohodowlane mutantów rzepaku ozimego (Brassica napus L.) o zmienionym składzie kwasów
tłuszczov'rych'' wydana w roku 2013 jest efektem kilkunastoletniej pracy jak i również
rcalizaĄi kilku proj ektów badaw czy ch
Rozprawa, opublikowana w układzie ogólnie przyjętym dla tego typu opracowań' zawiera
106 stron podzielonych na 8 rozdziałów wraz ze streszczeniem w języku polskim i
angielskim. Rozprawa została wydana przez Instytut Hodowli i AklimaĘzacji Roślinw
ramach serii Monografie i Rozprawy Naukowe

IHAR-PIB

2013 nr 47.

We Wstępie zawartym na dwóch stronach Autor przedstawia obecny stan
Zaawansowania badań nad rzepakiem, który z roślinyniechętnie uprawianej stał się rośliną
przemysłową o wielkim zrnczeniu gospodarczym również w Polsce . W rozdziale tym zostały
również przedstawione osiągnięcia w zakresie genetyki i hodowli rzepaku w oddziale
Poznńskiem IHAR-PIB. W kolejnym 2-gim rczdziale zatytułowanym Cel Badań zostaŁy
Sprecyzowane 4 cele cząstkowe, których realizacjajest efektem wielu lat pracy.Rozdział 3ci Przegląd literatury Autor na 18 stronach przedstawia szereg zagadnien, których

tematyka łączy się z postawionymi celami pracy wIaz z uzupełnieniem dotyczącym
możliwościmanipulowania komórką rzepaku nie tylko z wykotzystaniem mutagenezy
chemicznej alę i transformacji. Wiele uwagi poświęcone jest składowi kwasów tłuszczo!\Ych
w oleju nasion ruepaku i ich dziedziczeniu. Rozdział 4-ty Materiał i Metody Iiczy 11 stron.
Kolejno rozdziaŁ 5-ty Wyniki obejmuje 39 stron tekstu uzupełnionych 15 tabelami, 9
rycinami, które zawierająrówniez fotografie roślin. Dyskusja jako rczdział 6-ty zawiera IL
stron tekstu. Tekst ten podzielony jest jakby na cńery podrozdziaŁy, które omawiają
uryskane wyniki na tle stanu wiedzy dotyczącego tematyki poruszanych zagadnieft
przedstawianej rozprawy habilitacyjnej. Rozdział 7_my Podsumowanie i Wnioski w liczbie
jedenastu punktów, które prezentowarre są na koleinych dwóch stronach. Literatura,
rozdział 8-y przedstawiony na 9-ciu stronach, za:więta 196 Ę.rułów głównie
angielskojęzycznych w tym cytowań własnych Autora 10 pozycji. opracowanie zakoilczonę
jest trzystronicowym streszczeniem w języku polskim wTaz Z dwu stronicowym
stręszczęniem w języku angielskim. Całapublikacja obejmuje 106 stron
We wstępie Habilitant w sposób bardzo skondensowany przedstavłia ruepak, ktory z
rośliny niechętnie uprawianej przed 50-ciu laty' stał się obecnie ważną roślinąktóra odgrywa
bardzo więlka rolę w diecie i Życiu człowieka oraz w otaczającej jego naturze nieozywionej.
Częśćtekstu jest również poświęconazakresovń dziaŁalności oddziałuPoznatlskiego IHAR
PIB w kontekście osiągnięć gremiów międzynarodowych z uwzględnieniem działalnościw

zakresie ulepszania jakości oleju w nasionach rzepaku. Na tym tle autor przedstawia cel
swoich badan o charakter ze geteĘ czno-hodowlanym:
1) Uzyskanie na drodze mutagenezy chemicznej materiałów wyjściowych rzepaku ozimego
podwójnie ulepszonego o zmiennych profilach kwasów tłuszczowych do hodowli nowych
odmian o podwyższonej zavłartościkwasu oleinowego, obniżonej zawartości kwasu
linolowego i linolenowego.
2) opracowanie optymalnych warunków wywołania mutacji przy u życiu metanosulfonianu
eĘlu (EMS) dla poszetzęnia zmiennościzawartości l8-węglołYych kwasów tłuszczowych w
oleju nasion rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego otaz opracowanie metod efektywnej
selekcj i poŻądany ch mutantów.
3) Poznanie sposobu dziedziczeniai odziedziczalnoŚci zmienionego na drodze mutacji składu
kwasów tłuszczorych w oleju nasion badanego materiału.
4) Przeniesienie cech zmienionego składu kwasów tłuszczowych do wartościowych
gospodarczo rodów hodowlanych i odmian na drodze hodowli rekombinacyjnej.
5) określenie interakcji genotypowo*środowiskowej rodów o zmienionym składzie kwasów
tłuszczowych, a w szczególności wyodrębnienie genoĘpów stabilnych pod względem
zmodyfikowanej zaulartości kwasów: oleinowego, linolowego i linolenowego w oleju nasion.
W Przeglądzie Literatury opracowania Habilitant w oparciu o akfualną literaturę
fachową przedstawia kilka zagadnieil,, które pozwalają na uzyskanie obrazu problemu
zawartościkwasów tłuszczowych i składu oleju rzepaku na poziomie komórkowym Z
uwzględnieniem szlaków metabolicznych syntezy omawianych związków. ograniczona
zmiennośó Brassica napus stała się przyczyną wykorzystania klasycznej metody
rekombinacyjnej, dzięki której uzyskano odmiany z niską zawartością zarówno kwasu
erukowego i glukozynolanów, I<rzyŻowarue i selekcja wsparte analizą biochemiczną
umożliwiłyuzyskanie odmian podwójnie ulepszonych. Mutageneza otaz metody
biotechnologtczne głównie transformacja przyczyruły się otwarcia nowych dróg
modyfikowania jakościi składu kwasu oleinowego, linolowego i linolenowego oraz
tŁuszczów w nasieniu rzepaku. Ciekawyrrr aspektem opfacowania jest wskazanie na żrodła
zmienności genetycznej oraz analiza dziedziczenia kwasów tłuszczowych w nasionach
rzepaku w kontekście50-cio lecia pracy w tym zakresię na święcie.
Do badan nad uzyskaniem zmian składu kwasów tłuszczowych w oleju rzepaku
ozimego uŻyto EMS (metanosulfonian etylu) jako najsilniejszy i najbardziej skuteczny
czynnik wśród mutagenów. Przyjęcie strategii podwójnego zastosowania mutagenu z
wykorzystaniem najpierw niższych stęzeń (0.2 i I.0 %) dla otrzymanta Mz i kolejno
traktowanie wyselekcjonowanąlinię PN 1207l94 wyższ1mi stęŻeniami (a2.0' 5.0 i 8'0%)
pozwoliło na wyselekcjonowanie w pokoleniu (M2 )s dwóch mutantów M10453 i M10464
typu Ho o wysokiej ustabilizowanej zawartości kwasu oleinowego przy jednoczesnym
obnizeniu zawartościkwasu linolonowego (8.1 i 8.0 %). i kwasu linolenowego (6.8 i7.0 %)
kolejno. Kolejnym mutantem typu LL był M861 o wysokiej zawartości kwasu linolowego (do

24.4%) i znacznie obnizonej zawartości kwasu linolenowego (2.2%). Zabutzętia
morfologiczne jak karłowatoŚć czry półkarłowatośćoruz deformacje rozet kwiatów czy
abberacje chlorofilowe stanowiĘ podstawę zmiany strategii zastosowania mutagenu.
Zastosowanie niższych stężeń w dłuzszym czasie traktowania stanowiło podstawę nspełrue
innej reakcji rzepaku a mianowicie braku deformacji morfologicznych przy jednoczęSnym
tworzeniu form o skrajnie obniżonym poziomie kwasu linolenowego (od 1.9 do 2.a%) (
MI286l42 - Ęp LL) oruz dvła mutanty typu Ho M1288l27 i MI290l 361 o wysokiej
za'wartości kwasu oleinowego 75.0% i 74.I oń kolejno, przy równoczesnym obnizeniu kwasu
linolenowego 5.9 i 6.10ń, kolejno. Trzęci wyselekcjonowany obiekt- mutant M I29Żl7I (typ
HOLL) chara7<teryzował się wysoką zawartością kwasu oleinowego (77.8%) i obniżoną
zavłartościąkwasu linolenowe go

(3%).

Dla określenia determinacji genetycznej kwasów tłuszezovłych w nasionach rzepaku
potrzebne było określeniewpływu efoktu cytoplazmatycznego,jądrowych matki czy zarodka
na zawartośÓ poszczególnych kwasów tłuszczov,ych. Autor w swoich badaniach WkazaŁ, że
zaróvłno element żeński jak i męski odgrywają te samą rolę, potwierdzając wcześniej
opublikowane dane innych autorów. Dla dokładnej oceny sposobu dziedziczeni kwasów
oleinowego, linolowego i linolęnowego prowadzono eksperymenty na genotypach o
nacznym ztóŻnicowaniu zavłafioŚci kwasów tłuszczolvych. Na podstawie uzyskanych
wyników stwięrdzono, Że zawartośćkwasu oleinowego determinowana jest przez dwie grupy
genów natomiast zawartośćkwasu linolowego i linolenowego prZęZ jedną grupę genów
działĄących addyyv,'nie. Uzyskane wyniki są kolejnym potwierdzenie światowych danych
literaturowych publikowanych na przestrzeni ostatnich lat.
Interesującym jest Śledzęnie procesów produkcji i przemian 18 węglowych kwasów
tłuszczov,lych jakie zachodzą w czasie dojrzewania nasion, szczególnie Ze proces ten jest
ŚciŚle zależny od warunków środowiskowych głównie opadów i temperatury. Stąd tez
kolejnym problemem jaki został uwzględniony w programie wykorzystania mutantów
poprzęZ uzyskanie genotypów wykorzystanych do oceny stabilności pod względem
zawartości kwasów tłuszczowych oleinowego, linolowego i linolenowego w sześciu
środowiskach.Na podstawie tak rozbudowanego systemu serii doŚwiadczeń polowych
Habilitant konkluduje, że waruŃi pogodowe w badanych latach w1łvierałyistotny wpływ
naudział środowiska winterakcji GxE acharakteri stopień interakcji wposzczególnych
środowiskach zaleŻy bardziej od przebiegu pogody w danym roku niz od lokalizacji
doświadczenia. Konsekwencją tego stwierdzenla było wyselekcjonowanie najlepszych z
punktu widzenia hodowlanego mieszańców między mutantami a formami hodowlanymi, a
takŻe uzyskanie informacji o stabilności wspomnianych wyŻej mieszańców w różnych
Środowiskach pod względem za'wartości kwasów tłuszczovłychw oleju nasion.
Kolejno przeprowadzono lłzyżowanta między mutantami wysokooleinowymi z
wysokoplonującymi odmianami populacyjnymi, które zostały wsparte pracami selekcyjnymi
i w ten sposób przełarnano sprzężenie niskiej plenności (będącej efektem mutagenezy) oraz
dużej ingerencji w skład chemiczny nasion. ostatecznie uzyskano rody plonujące na
poziomie lub wyżej odmian populacyjnych o obnizonym poziomie kwasów linolowego i
linolenowego. Rody te stanowią uwieńczenię wieloletniej pracy genetyka-hodowcy,
Habilitanta, szczego|nie, ze jeden z nich został przyjęty do badan Ąestracyjnych CoBoRU.
oceniając osiągnięcia rozprawy habilitacyjnej naleŻy stwierdzió, ze przedstawione
opracowanie posiada batdzo duŹy ładunek informacji naukowej dotyczący rzepaku, jego
genetyki i hodowli orazwartości biologicznej i przemysłowej. Monografia zauliqaprzegląd
dotychczas opublikowanych prac oraz wyniki uzyskane z bardzo szeroko zakrojonych
eksperymentów zarówno polowych, jak i szklarniowych' wspartych analizą biochemiczną
zawartości 18 węglowych kwasów tłuszczowych. opisywane wyniki są potwierdzone
Iicznymi tabelami i wykresami wspartymi zastosowanąanalizą statystyczną. Dokumentacja
fotograficzna ukierunkowana jest natomiast na
zobrazow alie morfologicznych róŻruc
mutantów. Przedstawione i dyskutowane pozycje literaturowe dają pogląd na szerokie
spojrzenie reprezentowanę ptzez Habilitanta na problem poprawy jakościwartości nasion
rzepaku w wielopłaszczyznorym wykorzystaniu ich składu chemicznego. opisany w
niniejszej monografii wieloletni ogrom pracy skutkuje nie tylko przyjęciem w roku 2013
jednego rodu do badń rejestracyjnych CoBoRU, ale również pozytywną oceną nizej
podpisanego Recenzenta.
Z obowiqku rccęnzętta muszę jednak wspomnieć o pewnych uchybieniach jakie
stwierdziłem w tekście:błędy w pisowni niektórych wyrazów angielskich (str. 99, pozycja
literaturowa Somers et al.1998, strona 100 pazycja Tanhjuanpaa et aL 1998), brak tyułu
czasopisma w cytowanej literaturze (strona 98 pozycja Raney et al.2007)

3)

OCENA DOROBKU NAUKOWEGO

Przedstawiony do oceny dorobek naukowy obejmuje 26lat pracy zawodowej w IHAR-PIB
poprzedzone cztęrema latami w CoBoRU w Słupi Wielkiej. Dorobek ten charakteryzuje się
genetyczno-hodowlanym aspektem manipulowania komórką rzepaku, która dzięki swojemu
metabolizmowi jest producentem rwiązków chemicznym określanych między innymi jako
kwasy tłuszczowe. Pierwsze publikacje Habilitanta dotyczą pracy nad nowymi podwójnie
ulepszonymi rodami rzepaku by następnie od roku 1996 przedstawiaó wyniki badań nad
hodowlą i genetyką form o ulepszonym składzię łańcuchów Cls na drodze zastosowania
mutagenezy chemicznej. Kierunek ten jest zachowany przez kolejne Iata zarówno przed i po
doktoracie w wieloletnich programach genetyczno-hodowlanych rzepaku.
Po doktoracię Habilitant kontynuuje prace selekcyjne zmierzające w kierunku
praktycznego wykorzystania mutantów. Wyselekcjonowany mutant M681 typy LL stanowił
materiał wyjściowydla hodowli twórczej w kierunku uzyskania nowych odmian o obniżonej
zawartoŚci kwasu linolenowego charakteryzujących się stabilnym olejem z moŻ|iwością
wykorzystania do produkcji komponentów biopaliw. W tych pracach uwzględniono równiez
wykorzystanie metody RAPD do określęniazróŻnicowanej zawartoŚci kwasu linolenowego w
liniach podwojonych haploidów. Uzyskano również allo-specyfi'czne markery SNP dla
zmutowanych alleli genów desaturazy fod3, którę zostaĘ vłykorzystane w programie
badavłczo-hodowlanym w celu ułatwięnia selekcji genoĘpów o obniżonej zawartoŚci kwasu
linolenowego. Ten zakręs prac związany jest nurtem wykorzystania metabolizmu komórki
rzepaku w kierunku produkcji tŁuszczów o wysokiej zawartoŚci wielowęglolYych łańcuchów
dla uzupełnienia biopaliw. Należy podkreślió, że zastosowanie allelospecyficznych markerów
SNP dla genów desaturazy FAD3 zostało objęte patentem (Patent Ż11126). W kolejnych
latach zainteresowania Habilitanta zmterzĄą w kięrunku wykorzystania mutacji
niskolinolenowych,o wysokiej zawartości kwasu oleinowego w L<rzyŻowaniach z gospodarczo
wartościowymi odmianami i rodami hodowlanymi metodą rekombinacji. Dla efektywnego
selekcjonowania form wysoko oleinowych wprowadzono po raz kolejny allelo-specyficzte
markery SNP tym ruzem dla zmutowanych alleli genów fad2, które identyfikowały
zmutowane i nie zmutowane allele genów enzymu desaturazy FAD2 odpowiedzialnego za
powstawanie kwasu oleinowego w nasionach rzepaku (współpraca z Francją i Patent no.
EP1862551 (A)). Kolejnym celem Habilitanta było wprowadzetięrra drodze rekombinacji do
podwójnie ulepszonych rzepaków genów niskiej zawartoŚci kwasu linolenowego i wysokiej
zawartoŚci kwasu oleinowego dla uzyskania dodatkowo między innymi form o ekstremalnie
niskiej zavłartościglukozylanów oraz wysokiej pienności. Wykorzystując linie CMS ogura i
linie restorery przygotowano komponenty o zmienionym składzie kwasów tłuszczowych,
które zostały wykorzystane do uzyskania pokoleń segregujących celem wyboru
rekombinantów rzepaku ozimego łączącego cechę wysokiej zawartości kwasu oleinowego'
niskiej kwasu linolenowego zpoŻądanymicechami ilościowymi jaknaprzykład plon.
obok prac genetyczno-hodowlanych jakie były podstawowym naruędziem w
wieloletnich pracach nad wieloaspektowym wykorzystaniem potencji biologicznych komórek
rzepaku, bardzo wysoko naleŻy oceniÓ te elementy działalnościnaukowej Habilitanta, które
sąrwiązane zvłykotzystaniem materiału biologicznego mutantów i linii pochodzących z nich
do prac molękularnych wskazujących na mozliwośćgenetycznej kontroli występowania
podwójnychwiązań w łańcuchów Cts w nasionach rzepaku.

Parametryczna ocena dorobku naukowego
Dorobek Habilitanta jest dorobkiem monotemaĘcznym dotyczącym prac genetycznohodowlanych wspartych w pewnym zakresie badaniami molekulamymi nad dztedziczeniem
składu Clg kwasów tłuszczowych w nasionach rzepaku.Przed doktoratem opublikowano 17
prac, za wyjątkiem jednej, w których Habilitant był pierwszym autorcm siedem razy, drugim

osiem razy i trzecim dwa razy. Prace te w dominującej większości zostaŁy opublikowane w
fachowym czasopiśmie Rośliny oleiste - oilseed Crops o współczynniku MNiSW równy
liczbie 4. Należy wspomnieć, Że w początkowych latach kariery zawodowej Habilitant ze
względu na miejsce pracy (CoBoRU) opublikowaŁ szeregty.tułów, które dotyczyły głownie
Kupkówki i traw gazonowych a iqlu/.l*y te nie są sklasyfikowane pod względem
parametrycznym. Po doktoracie habilitant opublikował tylko 10 prac' z których osiem zostało
wydanych drukiem w czasopiśmie Rośliny oleiste - oilseed Crop w latach 2002- 2011. w
tym przypadku Habilitant jest szeŚcokrotnie pierwszym' jednokrotnie drugim oraz piątym
autorem. Habilitant w roku 2006 i 2010 opublikował dwie prace w ''Plant Breeding" ( IF :
I.4). W jednej pracy jest jedynym autorem a w kolejnej czwartym wŚród siedmiu
współautorów.
Habilitant przedstawił rownięŻ kolejnych pięó tytułów prac pod hasłem
',Monografie'',

które zostaŁy opublikowane w Materiałach zbiorowych, głównie związanych

Z

wydawnictwami pokonferencyjngni za wyjątkiem jednej. W tych pracach Habilitant tyIko ruz
był pierwszym autorem oraz współautorem o róŻnym ztaczeniu zaangaŻowartia w
przygotowanie pracy. Pracę zostały przedstawione na zagtanicznych seminariach lub polskich
i zostały opublikowane. Trudno zgodzic się z okreŚleniem ,,Monografie'' dla tej częŚci
dorobku. Prace te nię spełniają ogólnie przyjętych warunków bycia monografią są jedynie
kilku- lub kilkunastostronicolyymi publikacj ami lub opracowaniami.
w latach 200I-2012 Habilitant był autorem lub współautorem 31 tytułów
prezentowanych na konferencjach zarÓwno krajowych jaki zagranicznych. W tej części
dorobku Habilitant byŁ 16 razy pierwszym autorem, pięć ruzy drugim a w pozostałych
przypadkach kolejnym.
Na podstawie przedstawionej analizy dorobku stwierdzam, że dorobek publikacyjny
jest ubogi, jednakże akceptuje jego wartośó, bo ptzecież trudno byó płodnym autorem i
bardzo dobrym klasycznym genetykiem-hodowcą roślin.

4)

OCENA PDZ0STAŁEJ DZIAŁALNoŚCI

W wieloletniej działalnościna rzecz kreacji nowych wartościgenetycznych rzepaku z
wykorzystaniem mutagenezy i biologii molekularnej dla uzyskania form o róŻnej zawartości
kwasów tłuszczowych nasion rzepaku Habilitant był zarowno wykonawcą jak i kięrownikiem
pozastatutolYych proj ektów finansowany ch przez KBN, MNiSW i MRiRw.
Udział w projektach badawcrych jako główny wykonawca.
1) Projekt badawczy KBN PB5S30102405 pt.: Zmntejszenie zavłartościkwasów
wielonienasyconych w oleju rzepakowym. Realizacj a 1993-1995.

2) PĄekt badawczy KBN PB5PO6A00819 pt.: Wykorzystanie mutagenezy
indukowanej chemicznie dla tworzenia nowych genotypów rzepaku ozimego o
zmienionym składzie kwasów tłuszczowych. Realizacja 2000-2002. (grant
promotorski)

3) Projekt badawczy KBN 306A01125 pt.: Poszukiwanie markerów DNA dla cech
obniżonej zawartości kwasu linolenowego w genotypie rzepaku ozimego (Brassica
napus L), uzyskanym w wyniku mutagenezy chemicznej. Realizacja 2003-2006.

Udział w projektach badawcrych jako Kierownik
1) Projekt badawczy rozwojowy MNiSw R1200201 pt.:
nad możliwością
',Badania
wykorzystania mutantów rzepaku ozimego o zmienionym
składzie kwasów
tłuszczowych do hodowli odmian z przeznaczeniem na biopaliwo''. Realizacj a 20062009.

2) Projekt MRiRw pt.:
3)

,,Wytworzęnte materiałów wyjŚciowych roślinuprawnych
'oWytworzenie materiałów wyjściolvych rzepaku z ptzeznaczeniem na biopaliwo - o
wysokiej zawartości kwasu oleinowego Ctg,t W oleju nasion''. Rea1izacja2004-2007.
Projekt MRiRW pt.: Postęp biologiczny w produkcji roślinnej; Podproblem Ż.
Rośliny oleiste. ,,Poszetzeftie zmienności zawartościkwasów tluszczovłych,tłuszczui

glukozynolanów

u

rzepaku ozimego Za pomocą metod rekombinacyjnych i

biotechnolo giczny ch" . Realizacj a 2 00 8 -2 0 1 1 .

poryŻą zakres działalnościdotyczącej aplikowania po środki
pozabudŻetowe oraz udztaŁ w ich realizacji ocęniam pozytywnie. Uzyskane dodatkowe środki
finansowe z pewnościąprzyczyniły się do prowadzełia badań na szeroką skalę, która,
jednakże, została wymuszana zastosowaniem mutagenęzy w badaniach nad genetyką i
hodowląrzepaku.
Przedstawiony

Wytwarzanie materiałówn patenty, zgłoszenia
Miejsce ptacy Habilitanta ma zasadniczy wpływ na realizację dziaŁalności poza czysto
naukowej. Element wykorzystania badafi dla praktyki w Instytucie ma wysoką wartośó.

Habilitant przedstawił dwa tytuły tego typu opracowań a mianowicie;
1. W1'twarzanie materiałów wyjściowych rzepaku zprzeznaczeniem na bio-paliwo o wysokiej
zawartości kwasu oleinowego Cts,t w oleju nasionoraz
2. Poszqzenie zmienności zawartoŚci kwasów tłuszczowych, tłuszczu i glukozynolanów u
rzepaku ozimego zapomocąmetod rekombinacji i biotechnologicznych. W obu przypadkach
Habilitant wskazał na siebie jako jedynego wykonawcę.
Na szczególną uwagę zasługuje udział Habilitanta w zgłoszonym patencie.
Wynalazek, zgłoszotty pod rn P38I627 dn. 29.0I. 2007, dotyczący allelospecyficznych
markerów SNP dg identyfrkacji genotypu niskolinolęnowego mutanta rzepaku ozimego
otrzymanego w IHAR-PIB oddziaŁPoznń. na który został udzielony InsĘ'futowi Hodowli i
Aklimatyzacji Roślin,Radzików, Polska ptzezUrząd Patentowy Rzeczypospolitej - Patent nr
PAT. 21 1126 z dnia I 1.05. 2012.
Innym bardzo wuŻnym ęlementem działalnościnaukowo-badawczej Habilitanta jest
zgłoszenie Rodu PN438/11 (tvp Ho) o wysokiej zawartości kwasu oleinowego (77.2%),
obniżonej zawartoŚci kwasu linolowego (8.I%) i kwasu linolenowego (8.5) oraz dobrej
plenności do badan rejestrowych CoBoRU.

Upowszechnianie nauki i działalnośćdydakĘczna
IeŻeli udziaŁ w konferencj ach i ptezentowanie wyników jest przyjętą formą upowszechniania
nauki to Habilitant prezentując 32 tytlłłyspełnia tęn warunęk bez jakichkolwiek zastrzęŻen.
Aktywnośćnaukowa w instytucie branżowym nie sprzyja działalnościna tzecz
dydaktyki i edukacji na poziomie akademickim stąd teŻ dziaŁania Habilitanta w tym zakresie
zashugują na szczególne wyróznienie, jakkolwiek zorgarizowane w okrojonym wymiarze, w
formie ośmiuwykładów seminaryjnych dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie na temat: ,,Rośliny oleiste o ulepszonej jakoŚci * perspektywy i zastosowania''.
Habilitant wygłosiłrównież wykład w czasie 45l-ego Seminarium Naukowego Katedry
'Wrocławiu na
temat ''Wykorzystanie mutagenezy
Hodowli i Nasiennictwa AR we
genotypów
rzepaku ozimego o zmienionym
indukowanej chemicznie dla tworzenia nowy
składzie kwasów tłuszczowych''.
Nagrody i Wyróżnienia
Z pevłną satysfakcją odczytuję wyróżnienia jakie Habilitant otrzymał w czasie swojej
wieloletniej bardzo żmudnej pracy' Sąto wyróŻnietia, które dotycządziałalnościnaukowej,
jak i równieŻnatzecz rolnictwa i wsi.

Nauki i Informacjt zaprzeprowadzenie badań w ramach projektu
badawczego ,, Wykorzystarie mutagenezy indukowanej chemicznie dla tworzenia nowych
genotypów rzepaku ozimego o zmienionym składzie kwasów tŁuszczowch2}}4.
2. Wyróżnienie Dyrektora Instytutu Za publikację wydrukowaną w renomowanym
czasopiśmie zIF w roku 2010.
3. odznakahonorowa ,,ZasłuŻony dla rolnictwa" 2010.
1. Wyróżnienie Ministra

5.

Wnioski końcowe

Podsumowując stwierdzam, Że dr Stanisław Spasibionek jest w pełni dojrzałym,
samodzielnym, szeroko współdziałającym z rożnymi zespołami naukowymi, rozwijającym
się pracownikięm naukowym w zakresie geneĘki i hodowli roślinuprawnych. Wyniki
dotyczące rzepaku przedstawione w rozprawie habilitacyjnej' która została opublikowana w
formie zwartej monografii nie budzą jakichkolwiek zasttzeŻett ze względu na szeroką
dokumentacje doświadczalną przedstawioną w formie tabel, wykresów i fotografii roślin.
Rozpatrywana tozprawa habilitacyjna spełnia wymogi tego typu opracowań. Jest to praca
genetyczno-hodowlana uzlspełniona analizą biochemiczną której wyniki zostały
wszechstronnie opracowane statystycznie i przedyskutowarre zliteruturąsięgającą nawet lat
sześćdziesiątych XX wieku. Należy wierzyć, Że przedstawione wyniki znądą szerokie
wykorzystanie w praktyce hodowlanej rzepaku w Polsce.
Po zapoznaniu się: 1) z osiągnięciami rcZptary habilitacyjną, 2) osiągnięciami
całościdorobku naukowego oruz 3) osiągnięciami pozostałej akĘ.lvnościzawodowej, mając
pewre zastrzęŻęnia co do dorobku publikacyjnego, popieram wniosek dr Stanisława
Spasibionka narzęcz uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego i zwracam sięz
uprzejmąprośbądo Wysokiej Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
PIB w Radzikowie" o rozpattzenie mojego wniosku o przeprowadzenie dalszych etapów
przewodu habilitacyjnego zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami w tym zakresie w
Polsce.

