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Recenzja
osiągnięcia naukowo-badawczego oraz ocena dorobku naukowego, dydakĘcznego'
popularyzatorskiego i organizatorskiego
Pani dr Alina Liersch
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Recenzję wykonałem w oparciu o realizację umowy skierowaną do mnie plzez
Dyrektora Instytutu prof. dr hab. Edwarda Arseniuka z dnia 19.02.201,6

Podstawąspotząrlzelianiniejszej opinii jest przekaz elektroniczny na mój adres e-mailowy
jjryb @obpan.pl zawie rujący następuj ące dokumenĘ :
1) Pismo przewodnie dyrektora Instytutu,
2) Kopię pisma CK d/s SiT do Dyrektora InsĘrtutu o sygnaturze Nr BCK-III-L8252nArc z dnia 6 Luty 2017,
3) Wniosek z drua 06.11.2016 o przeprowańzenie postępowania habilitacyjnego dr
Aliny Liersch,
4) Poświadczonakopia dyplomu nadania stopnia doktora
5) Autoreferat w języku polskim wraz z załącrnikami. '
6) Dosłane kopie 10 wybranych publikacji
ocenie podlega osiągnięcie naukowe w formie:
Cyklu sześciu jednotemaĘcznych publikacji naukowych pod wspólnym tytułem:
,rTworzenie odrębnych pul genetycznych za pomocq markerów molekularnych i ich
wdrożenie do praktycznej hodowli odmian mieszańcowych rzepaka ozimego (Brassica

nflpus L. var. oleifera)'
oraz pozostały dorobek naukowy, osiągnięcia dydaktyczne, współpraca naukowa i działalność
w zakresie popularyzacji nauki.

Sylwetka dr A. Liersch
Dr a. Liersch jest pracownikiem naukowym IHAR-PIB. Jej kariera naukowa przebiegaŁa
według ponizej przedstawionych danych zajmując kolejne stanowiska w zalężnościod jej
rozwoju naukowego:
02.07.1984 r. _ 01.01.1985 r. _ stażysta
' 02.01.1985 r. -31.47.1989 r. -it;rynier
' 0 1 .08. 1 989 r. - 3 .43 .1994 r. - specj alista
' 01.04.1994 r. - 30.0ó.2006 r. * asystent
' 01.07.2006 r. - obecnie - adiunkt
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Habilitantka po otrzymaniu angażu w IHAR oddział Pozrrański odbyła na przełomie lat
|985/1986 staŻ w IGR PAN w Pozrraniu z zakresu najwazniejszych chorób rzepaku oraz
zapomała się z metodami testowania odpornościrzepaku głównie na choroby: Phoma
limgam i Sclerotinia sclerotium.
Kolejno odbyła staże zagraniczne:
1) w roku 1987 (9 miesięcy), Francją l'Instifut Nationale de la Ręcherche Agronomique
([NRA)' Station de Pathologie Vćgćtal ęt de la Malherbologie, celem staŹu było poznanie
najwazniejszych chorób rzepaku ozimego (Phoma lingam, Sclerotinia sclerotiorum,
Cylindrosporium cancentricum, Alternąria brassicae, Pseudocercosporella capsellae),
wzajemnyrrr oddziaływaniem patogen-roślina w powiąpaniu z hodowlą odpomościową oraz
epidemiologiąchorób.
2) w roku 1995 (l.5 miesiąsa) przebywała w tym samym ośrodku naukowyrr celem
zapozrlalia się z metoĘanalizy polimorfizmu różmych linii rzepaku za pomocą markerów
molekulamych metodą PCR-RAPD i izoenrymaĘcznych oraz'interpretacją uzyskanych
wyników z wykorzystarriem programów staĘstyczrrych.
Warto wspomnieć, że habilitantka w latach póŹntejszych (l999-2arc) kariery
zawodowej dbała o swój rozwój naukowy uczestnicząp w 6 kursach i warsztatach.
A. Zakres zainteresowań badawczych
Przedstawionawzez dr Liersch dokumerrtacja wskazuje, że główne zainteresowarria naukowe
Habilitantki dotyczą wykorzystania zasadriczo markerów molekulamych alę i równieŻ
biochemicznych do analizy różnych form rzepaku dla wyselekcjonowania odrębnych jego
puli genetycznych.
B. ocena dzialalngści badawczej na podstawie pnedstawionych aktywności naukowych
Il o ści ow a analizą całe go dorobku publikacyj ne go Hąbilitantki
Habilitarrtka jest wspołautorem 131 Ęrtułów prac i posterów. Tytuły opisujące
akĘwnośó Habilitantki na konferencjach naukowych obejmują aż 77 tytułów co stanowi
prawie 6aYo całego dorobku. Pozostałe 54 Ęrtuły sązwią,zane z publikowaniem oryginalnych
prac twórczycłr' prac twórczych opublikowanych w wydawnictwach konferencyjnych i
rczdziaĘ w wydaniach monograficznych. Jak wykazała analŁa wspomnianego wyżej
dorobku publikacyjnego Habilitantka pierwszym autorem była tylko 18 razy, drugim 78 razy
również tą sarną ilośćrazy jako trzeci i kolejnym autorem. W przypadku 77 tytllłów
streszczeń materiałów konferencyjnych rozkład był następujący, kolejno 22,26 t 29 razy.
Podsumowująp Habilitantka pierwszym autorem w całym dorobku była w około 32

procentach.
Habilitantka opublikowała swój dorobęk w 15 tytułach czasopism naukowych zarówno
polskich (7) jaki zagrantcnrych (8). IF czasopism wahał się o wartości 0.0 do 2.852 dając
sumę IF 10.38ó. Najbardziej renomowanymi czasopismami sąMolecular Breeding i kolejno
Breeding Sciences, Euphytica. Na 15 Ęrtułów czasopism aż dzievńęć nie ma IF, natomiast
częśćich znajduje się na listach ewaluacyjnych MNiSW. Aż 18 publikacji Habilitantka
umieściław czasopiś6ię p6znańskiego oddziału IIIAR pt.: Rośliny oleiste (oilseed Crops).
Konsekwencją takiej ,Boliryki'' publikowania jest mała dostąmośćprac Habilitantki dla
międzynarodowego audyońum' co ma odbicie w bardzo niskiej wartości indeksu Hirscha,
wlg bazy Web of Sciences tylko 3 i cytowania w liczbie 18 bęz t2 samocytowań.
Porównanie dorobku naukowego Habilitantki przed i po doktoracie wypada korrysbrie na ten
drugi okres kariery zawodowej jedynie w zakresie publikowania p{ac w czasopismach
recęrrzowanych ząrancznych i polskich w języku angielskim (trzy w stosunku do ośmiu
Ęrtułów).
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Pomimo, że sumarycznie dorobek Habilitantki uzyskał 387 pkt wg Listy czasopism MN i
SW, przed doktoratem l08 i po doktoracię 279, to jednak stwierdzam, że przedstawiony
dorobek jest słaby, szczególnie ze podstawowym mrzędziem pracy Habilitantki są metody
molekulame i zaawansowana arnliza statyĘczną czyli pola współczesnego narzędzta
pozrralającego na publikowanie w poczytnych międzynarodowych czasopismach. Nadmierne
publikowanie w czasopiśmie oddziafu i Biuletynie I[{AR jest podstawąmojego stwierdzenia
o słabościprzedstawianego dorobku naukowego. Zaskakującym jest również fakt, Że
współautor posługujący się metodami am|izy statystycznej jest trzykrotnie pierwszym
autorem w przedstawianym do oceny dorobku ocenianego osiągnięcia naukowego.
C. osiągnięcie naukowe zostało udokumentowane w formie cyklu publikacji
powiązanych tematycznie i doĘcry:
1) badan nad metodami tworzenia odrębnych pul genetycznych rzepaku ozimego za pomocą
markęrów molekularnych, przede wszystkim dla zastosowania ich w prakĘcznej hodowli
odmian mieszańcowych Fl,
2) porównania różnych współczynników anrienności w celu określenia wartości podobieństwa
geneĘcznego pomiędzy badanymi liniami hodowlanymi (H1)'
3) analiry róinych typów markerów: markery izoenrymatyczne i molekularne typu RAPD i
AFLP, a takŻe określonoich przydatność do badania zmienności genetycznej materiałów
hodowlany ch (HŻ, }J3, H4),
4) poszukiwania zwiryku mmkerów molekularnych z zavłartościąglukoąmolanów w liniach
rodzicięlskich mieszańców (H5 ),
5) zastosowania metody staĘsfycznej opartej na medianach jako wspomąającej tworzenie
odrębnych pul genęĘcznychdla potrzeb hodowli odmian mieszańcowych (H6).

Hl. Bocianowski J., Liersch A.' Bartkowiak - Broda I. 2008. Porółvnanie pięciu miar
podobieństwa genetyczrego ocenionego na podstawi e analizpolimorfizrru DNA
samosiewów występujących w uprawach rzepaku ozimego @rassica napus L.). Comparison
of five measures of genetic similarity based on analyses of DNA polymorphism of volunteers
occurring in winter oilseed rape crops ((Brassica napus L.). Roślinyoleiste - oilseed Crops,
)oilX(l): 19-36. [PLl. [IF:O; MNiSW2015:7p]
Udziął dr Liersch polegał na zaplanowąniu i wykonaniu ąnaliz molekularnych, interpretacji
uzyskarrychwyników, przygotowaniu darłych da analiz staĘsĘcznych, ich dyskusji i wspołudzialew
pisaniu marałskryptu' Udział procentow oszacowana ną 45oń.

H2. Liersch A.' Krótka K., Bartkowiak - Broda I. 2010. Możliwośćzastosowania markerów
molekulamych w badaniu dystansu genetycznego linii hodowlanych rzepaku ozimego.
Possibility of application of molecular markers for the assessmęnt of genetic diversity of
oilseed rape breeding lines. Roślinyoleiste _ oilseed Crops )oo{I(2): ŻLl-228. [PL]. [IF:O;

MNiSW2Ol5:7pl

Udział Habilitantki polegał

na zapląnowąniu i wykonaniu anąliz molekularnych, przygotowaniu

dartych do analiz staĘstyczllych, interpretacji wyników, ich dyskusji oraz napisaniu manuskłyptu.

Udział procentowy oszacowano na

70%o.

H3. Liersch A., Bocianowski J., Kozak M. and Bartkowiak - Broda 1.2013. Comparison of
isozyme, RAPD and AFLP markers in genetic similarity assessment of CMS ogura F1
hybrids of winter oilseed rape (Brassica napus L.) parental lines. ACTA BIOLOGICA
CRACOVIENSIA Series Botanicą 55/1:49-57. [EN]. [IF2013:0,662;IF2015=a'625;
MNiSW2015:20p1
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Habilitantki udział polegał na oprącowqniu kancepcji bądąń, udziałw selekcji mąteriąłu do badań,
wykonaniu anąliz molekularnych' opracowaniu i przygatolłaniu danych doświadczahrych do anqliz
statystyczłtych, interpretacji i dyskłłsjiwyników, formułowąniu wniosków i przygotowaniu manuskryptu.
Udział procentow oszacowano ną

60%o.

H4. Liersch A., Bocianowski J., WośH., Szała L., Sosnowska K., Cegielska - Taras T.,
Nowosad K., Bartkowiak - Broda I. 2016. Assessment of genetic relationships in breeding
lines and cultivars of Brassica napus and their implications for breeding winter oilseed rape.
Crop Science' 56: ń4aĄ54| DoI: la.2l35lcropsci2015.08.0530. [EN]. W2aul15:7$7 5;
MNiSW2015:30p1
Zaplmttłwanie bądaĄ wybór metody analizy molekularnej,przeprowadzenie ąnaliz PCR-AFLP,
prrygotowanie darłych do ąnaliz stdystyczłrych, interpretacja wynilałł, formułowanie wniosków oraz
napisanie manuslryptu to zągazowanie Hąbilitantki w tej publikacji. Udział z wyjątkiem elektroforezy
procentowy oszącuwano na

50%o.

H5. Bocianowski J., Liersch A., Bartkowiak - Broda l. 2014. 'The ręlationship between
different Ępes of markers and glucosinolates content of parental lines of Fl CMs ogura

hybrids of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Bulgarian Journal of Agricultural Science
20(): 868-876. [EN]. [IF:O; MNiSW2014:10p]
Habilitantka wskazała, że jej udzial polegał na wborze mąteriału do doświadczeń potowycĄ

wykananiu gnaliz molekularnych, wspołuczestniczeniu w obserwacjach fenotypo'łvycĄ przygotowaniu
danych doświadczalnych do analiz statystyczłtycĄ interpretacji uzyskanych wyników oraz napisaniu
manusfuyptu. Udział procentowy oszacowano na 45%o.

H6. Bocianowski J., Kozak M., Liersch A., Bartkowiak - Broda I.2011, A hewistic method
of searching for interesting mmkers in terms of quantitative traits. Euphytica 181:89-100.
Ef.{1. [IF20 1 1-L,5 54; IF20 1 5: 1,6 I I ; MNiSW20 1 5:30p]
Habilitantki' udział potegał na wyborze mąteriału roślinnego do bądań, wykananiu analiz
izoełuymatyczłtych

i

mołekularrłycĄ przygotowaniu dałrych do ąnąIiz statystyczrrych

i

interpretacji

uzyskanych wyniknł- Współuczestniczyła łv przygotowaniu odpowiedzi na receraje. Udział oszclcowąno
na 20%o.

ocena osiągnięcia naukowego stanowĘcęo podstawę postęporvania habilitaryjnego.
Habilitantka przedstawia cykl ńoŻotty z szęściujednoliĘch tematycznię prac
oryginalnych opublikowanych w latach 2008 do 2016 w zagrantczaych (3) i polskich (3)
czasopismach naukowych wydanych w języku angielskim i polskim o łryznym niskim IF

wynoszącym zaledwie 3,79113.8|8 (baza Joumal Citation Reports) oruz |a4 pkt rankingowej
listy czasopism MNiSW, o wspołautorstwie 9 osób.
Publikacje stanowiące osiągnięcie naukowe dr Liersch obejmują wyniki badań nad
Zastosowaniem głównie markerów molekularnych do tworzenia odrębnych pul genetycznych
u rzepaku ozimego (Brassica napus L. var. oleifera) i dotycząnastępujących ząa&neń.
1. określenie miary szacowaniapodobieństwa getelycznego najbardziej przydatnej
w badaniach rzepaku ozimego.
2. Paznałtte możliwościbadania znienności genetycznej ruepaku ozimega za pomocą
różnego typu markerów RADP i AFLP oraz biochemicznych.
3. Badanie dystansu genetycanego linii hodowlanych (rodzicielskich mięszańców złożonych
zręstorowanych F 1 ) z zastosowaniem markerów molekularnych.
4. Wybranie kombinacji startęrów AFLP najbardziej ptzydatrych do tworzenia odrębnych pul
genetycznych.
5. Pozrranie analiry asocjacyjnej heurysĘcznej jako metod wspomagających wybór
materiałów do hodowli odmian mieszaricowych rzepaku ozimego.

i

ocena udzialu habilitantki w cyklu publikacji przedstawionych jako osiągniecie
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W przedstawionym zestawie sześciu publikacji habilitan&a była trzykłotnie pierwsąrm
autorem, dwarazy drugim i ruztrzecim. oszacowanie udziału własnego dr Liersch oceniła w

zakresie od 20 do 75Yo, (kolejno 45oń, 70o/o' 60yo, saoń, 45oń, 20%)- oszacowanie znajduje
potwierdzenie w deklaracjachudziału współautorÓw dla poszczególnych publikacji. Spośród
róznego ffiu zaangłżowania w realizację poszczególnej publikacji najwyżej należy cenić
zaangeżowalie Habilitantki w zbudowaniu koncepcji opisywanego doświadczetia,jednakŻe
Habilitantka tylko w jednej pracy wymienia tego typu aktywnośĆ,miaŁajednak głównie
zrraczący wkład w przygotowanie materiału i wykonaniu analiz molekularnych. Wykazała
udziaŁ w pisaniu manuskryptów prac i ich korekcie po recenzji.
Podsumowująp, Habilitantka początkowo brała udział w eksperymentach dotyczących
znaleziętia odpowiedniej miary dla określęnia podobieństwa genetycznego ocenianego na
podstawie polimorfizmu DNA (metoda RAPD). Kolejno, wykorzystując porównanie
markerów zarówno biochemicznych jak i molekulamych przeprowadńła i opisała szereg
eksperymentów o charakterze nowości naukowej przynajmniej dla materiałów polskich z
zastosowaniem elektroforczy żelowej i kapilarnej. Kompleksowośćbadań otaz analiza
statystyczna stanowią podstawę tego osiągnięcia. Wyznaczone pracę z całego dorobku
charakteryzują się zdefiniowanymi celami poznawczymi, które rozwiąpane stanowią całość.
Zawafie w nich lvyniki dostarczają szęregu nowych informacji naukowych dotyczący
tworzenia puli genowych dla poprawienia cech hodowlanych rzepaku ozimego. W ten sposób
pojawiły się mozliwościlepszego wykorzystania heterozji i dystansu genetycznego w
tworzeniu nowych puli genetycznych rzepaku. NaleĄ podkreślió, ze w ten sposób polska
hodowla rzepaku ozimego dołączyłado przodujących europejskich ośrodków
wykorzysfujących markery molekularne w tym za}resie' Przedstawiane cele badawcze
zostały rozwiązane na wysokim poziomie merytorycznym- ostatecznie chciałbym podkreślić
wartośćnaukową ztioru publikacji stanowiących osiągniecie p. dr A. Liersch, pomimo, ze
mam zastrzeżęnie co do jego ograniczonego dostępu ptzez audytorium międzynarodowe ze
względu na opublikowanie częściwyników w języku polskim. Drugim zastzęŻętiem jest
nadmierne faworyzowania współautora posługującego się metodami statysĘcznymi jako
autora pierwszego co najmniej w dwóch Ęrfułach prac szczególnie, że Habilitantka
ptzeprowadziła hodowle materiału" jego analizę molekularnąprzygotowała wyniki do analizy
statyĘcznej nie wspominając inne aktywnościzwtryane z publikowaniem przedstawionych
$rrułów.

Przedstawiony autoreferat we wprowadzeniu dostarcza w znacnej częścidośćznane
informacje ogólne na temat waŻności rzepaku ozimego nie Ęlko w rolnictwie. Brak jest
natomiast naświetlenia obecnego zaawansowania w hodowli i geneĘce rzepaku
wykorzystania markerów molekularnych na świecie,gdzie prace w tym zakresie rozpoczęto
już pod koniec lat 8O-tych XX wieku. Wiadomym jest' ze ośrodek Pozrański rozpoczs
działalnośó w tym zakresie ze zlorczflym opóźnieniem w stosunku do innych ośrodków.
Takie ujęcie opracowania pozwoliłoby recenzentom na precyzyjniejszą ocenę całego
dorobku Habilitantki, a moŻe wTęcz stanowió mogłoby podstawę lepszego docenięnia
dorobku jaki zostm/ osiągnięty w tym zakręsię.
Na stronie 18 został zatlteszczony tekst cytuję'' Uzyskane wyniki mogą być
wykorzystane w praktycznej hodawli odmian podwójnie ulepszonych rzepaku ozimego jako
cenne uzupełnienie Hasyczrlych metod stosowanych w doborze komponentów rodzicielskich
mieszańców Fl rzepaku ozimego. Pomijając styltego zóantą to jeżeli tekst ten ma stanowiĆ
jednozdaniowe podsumowanie tego wszystkiego co zostało powiedziane napoprzedzających
stronach to mam zastrzężetie co do jego wartości. To jest Ęp ogólnego stwierdzenia, które
naukowo nic nie wnosi.
D. ocena pozostalej tematyki badawczej, glówne kierunki iważniejsze wyniki
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ocena

doroblał nie stąnowiącego osiągniecie naukowe będące podstawą postęowania
habilitacyjnego
Wliczenie do dorobku osiągnięcia naukowego pfac' w których Habilitantka nie jest
pierwszym autorem a jej udział w tych pracach wynosił 45yo, 45oń i 20 % było wskazaniem
na potrzebę spojrzenia na cały dorobek publikacyjny pod kątem jej udziału. I tak w
poszczególnych grupach mamy do czynienia z następująca sytuacją
1) dorobek publikacyjny w czasopismach zIF : 75oń,|5yo,5yo
2) publikacje przed doktoratęm: 10 Yo (3x),20o/o (2x),25o/o (2x),35o/o (2x), 50oń, 55Yo,
600ń, (3x),90ań,
3) prace badawcze i doniesienia w wydawnictwach z konferencji przed doktoratem...:
fiYo (3x),15% (5x), 20Yo, 25o/o,30alo Qx)
4) rozprawy i monografie w czźrsopismach krajowych przeddoktoratem:7łTo,
5) publikacje po doktoracie; |aoń,30o/o,35Yo (2x),4aYo (4x),55%(2x), 600ń
6) prace badau,cze w wydawnictwach z konferencji zagrantcmych po doktoracie:80oń,
45Yo, IsVo
7) rozptawy i monografie \M czasopismach zagranicznych i krajowych po doktoracię 50%o
(2x),15% Qx).
Ten nieczęsty wysokoprocentowy udńał Habilitantki znajduje swoje odbicie w stosunkowo
ograniczonej krotności pozycji pierwszego autora. Liczbawspółautorów wynosi 30 osób.
W początkowym okresię działalnościnaukowej Habilitantka zajmawała się problęmami
patogenezy rzepaku i w tym korrtekście odbyła wielomiesięcmy staŻ zagrantcnry. Kolejno
przynaleźmośćdo innego zespołu spowodowała zmianę zainteresowaĄ która doĘczyŁa
kontroli zapylenta rzepaku ze zwróceniem uwagi na genowo-cytoplazmaĘczną męską
niepłodnośćtypu CMS polima u rzepaku ozimego. Z chwiląkiedy system CMS ogura okazał
się dostępnym prowadziła badania nad mozliwością uprawy w warunkach Polski odmian
mieszańcowych złożonychtj. składających się z nasion nieuestorowanego pokolenia
mieszańcowego Fl oraz odmian/linii zapytajryej. Te badania doprowadziły do określenia
najkorzystniejszej proporcji komponentów 70oń nasion mieszańca Fl i 3a% nasion
zapylającej odmiany czy linii. DziałalnośóHabilitantki była uwieńczona zarejestrowaniem 4rech odmian we wspołpracy z HR Strzelce Sp.z o.o. W kolejnych Latacb zajmowała się
problemem heterozji u rzepaku. Po opanowaniu metod molekularnych tozpaczęła pracę nad
ich wykorzystarriem w kreowaniu puli nowych genotypów.
RealŁacja projekfu badawczego promotorskiego pozwoliła Habilitantce sformułowaó
szereg waŹnych wniosków dotyczących dystansu gęnętycznego. Wykazałą ze dystans
genetyczny linii rodzicielskich mieszańców uzyskany na podstawie markerów AFLP oraz
łącznte markęrow aoenrymaĘcznych i molekularnych był dodatnio skorelowany z plonem
nasion mięszańców Fl i była to zaleźmośćliniowa. Badanie materiałów wyjściowych do
hodowli odmian mieszańcowych CMS agura za pomocą mmkerów molekulamych typu
RAPD i AFLP i poszukiwanie ich zwiąpku z ńżmymi cechami gospodarczyłri rzepaku
kontynuowano w kolejnych projektach finansowanychprzez MRiRW: ,'określeniedystansu
genetycznego otaz badanię materiałów wyjściowych roślinnych rzepaku ozimego na
obecnośćsterylnej cytoplazrry typu CMS ogura przy pomocy markera PCR-SCAR" (Iata
2003 - 2a0T; ,,opracowanie markerów molekularnych sprzężonych z ważnymi cechami
uĄrtkowymi roślinoleistych oraz badanie zmienności genetycznej różnych populacji za
pomocą markerów molekularnych'' (lata 2008 - Ż013) i obecnie, ,' Badanie genomu rzepaku
ozimego przy wykorzystaniu mmkerów molekularnych'' (zaplanowane na lata2014 - 20Ż$ w
ramach badan podstawowych na tzecz,,Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej''.
Innym nurtem realizowanych badań przęz dr Liersch jest problem koegzystencji odmian
rzepaku GM i nie GM oraz różniących się cechami jakościowymi. Zwrócono uwagę na
opracowanie metod monitorowania przepływu genów poptzez pyłek i nasiona w czasie i
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pruestzeni. BogaĘ materiał ata]iz materiału roślinnegouzyskany z vłykorrystanięm
markerów molekularnych skierował zainteresowania Habilitantki na kolejne nmzędzie jej
pracy naukowej na metody analiry statystycmej.

Kolejnym istotnym zagadnieniem jakim zajmowała się Habilitantka są analizy
asocjacyjne ,,marker _ cecha ilościowa'', które zostały przeprowadzone dla takich cech jak
zavłartość,glukoąmolanów, thlszłnl i składu kwasów tłuszczowych oraz terminu kwitnięnia
rzepaku ozimego w oparciu o markery izaenrymatyczne, RAPD i AFLP. Wspomniana
wcześniej ogtaniczona pula genowa rzepaku rvlroctła uwagę Habilitantki na działatnośćw
zakresie resyntezy Brąssicą napus. Wykonuje

ona

za pomocą markerów molekularnych
badania nad odrębnościąresyntetycznych i semi-resyntetycznych form rzepaku od
uprawianych odmian podwójnie ulepszonych (Ęp canola). Dotychczasowe wyniki wykazały
Znacnuą odrębnośćgenetyczną tych genoĘpów, co wskazuje na możliwośćich
wykorzystaniaw ptzyszłościw hodowli odmian mieszańcowych Fl . Zagadntenta obejmujące
prace nadposzerzeniem mrienności w obrębie Brassica to główny nurt działalnościroznych
ośrodków badawczych w Europie i na świecie.

E.

Ocena aktywnościw zakresie kierowania międzynarodowymi

i

krajorvymi

projektami badawczymi oraz udziału w nich.
Habilitantka była lub jest wykonawczyntąwięlu projektów badawczych finansowanych
przez: 6 Program Ramowy UE, finansowany prz-ez UE, nr kontraktu SSPE-CT-2004-501986
SIGM, KBN nr 5 S 301 043 04; MRiRw nr HoRhn-4040lDęc, KBN 3 P06A 0Ż7 25,
załryznlknr 14 do
Umowa nt llPoZl2007 Zak}ady Tłuszczowe
',Kruszwict's.A.zl,według
rczporządzsnia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwiefiria 20a7r. (Dz. U. Nr 67

paz. 446; ze rel,.) finansowany przez MRiRw, Narodowe Centrum Badań i

Rn

Rozrvoju/TvlNisW," projekt badawczo-rozwojowy nr
A47 03, projekt badawczy
zalmalilany finansowany przez MNisw nr PBZ_MNiSW-06/1/2007, według @z. U. Nr 91,
poz.595, z późn. zm.) finansowany ptzez MRiRw Dz. U. poz. 1170), według Programu
Wielolętniego na lata 2015-2020, nr HoRzg 842l/ll2015 z drua 17.09.2015 finansowany
przez MRiRw, projekt finansowany przez HR Strzelce, Spółka z o.o. Grupa ITIAR-PIB
umowa nr 712014,112015 HR Strzelce,
Dr Liersch jest równiez wykonawcązadaiw programach statutowych DS/IHAR:
12.t.1-2-01-1-01 ,'Badanie różnych systemów męskiej sterylnościu rzepaku (Brassica napus
L.);12.2.1-2_01-1_02 ,,Badatianad liniami restorerami dla genowo cytoplazmaĘcznej
męskiej sterylnościu rzepaku ozimego (Brassica napus L.); 12.3. t-2-01.-7-a1 wykorzystanie
markerów tzoenzamaĘc:arych i molekularnych do opracowania metodyki hodowli odmian
heterozyjnych oraz baóana ich tożsamości.
odŻ007 roku dr Liersch jest równiez kierownikięm tematu statutowego:
rodzicielskich odmian
13.1. 1-2-01-7-02 ,,Opracowanie metodyki selekcji
mieszańcowych rzepaku (Brassica napus L.)", zmiana numeru temafu na 1-2-01-1-01, od
I.al.2014 nńar:'a brzmienia tematu: 1-2-01_1-01 ,'Badanie zjawiska heterozji i opracowanie
metodyki selekcji linii rodzicielskich odmian mieszaricowych rzepaku (Brassica napus L).
AkrywnośćHabilitantki w zakresie rea|izacji różnych programów i projektów badawczych
naleĘ ocenić pozyĘwnie, jakkolwiek dominuje funkcja wykonawcza atńe kierownicza.

linii

osiągnięó w zakresie szkolenia kadr, innej dzialalności zawodowej i
organizaryjnej.
Pomimo, ze Habilitantka jest pracownikiem naukowym instytutu brarrŻowego, o małych
,,koneksjacf' ze szkołami vłyŻsrymi, to jednak vłykazała akĘwnośćw zakresie szkolenia
kadr na poziomie akadęmickim poprzęZ prowadzenia zarówno ćwiczęit jak i wykładów
doĘczących molekularnych metod analizy ciała rośliny.Prowadztła zajęcia z zakresu

F. ocena
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wykorzystania markerów biochemicznych i molekularnych w genetyce i hodowli rzepaków
na przestrzeni |atŻa07 do Ż0I4. Dr Liersch była również opiekunem naukowym dwóch prac
magistemkich dotyczących wykorzystania analizy genomu rzepaku przy pomocy markerów
izoenzymatycanych.
Chociaz jęj dorobek jest mało dostępny dla międąmarodowego audyorium
zaintęręsowanego genetyĘ hodowlą tzepaką to jednak została wybraną jakkolwiek
ilościowo bardzo skromnie (6 razł) na recenzenta publikacji międzynarodowych czasopism
jak na ptzykład Euphytica czy Plant Genetic Resourees.
Główny obiekt zainteresowania jakim jest rzepak stanowił podstawę dla prowadzętia
współpracy ze spółkami nasiennymi a potrzeba analiza statysĘcznej uzyskanych wyników
analiz molekulamych czy biochemiczaych legła u podstawy wspóĘracy z akademickimi
insĘrtucjami zajmującymi się między innymi analizą statysĘczną.
Bardzo liczny bierny udział
konferencjach krajowych czy zagraticzrtych,
niejednokrotnie prezentowarrie co najmniej dwóch Ęytrrłów' wskazuje na aktywne działanię
Habilitantki w zakresie popularyzacji na szczeblu akadęmickim osiągniętych wyników.
ZaangłŻowante w organizacje konferencji naukowych podkreśla jej akĘwnośćw tym
zakresie. Z przedstavłionej dokurnentacji jednak nie wyniką Że btała aktywny udział w
międzynarodowych angielsko_języcznych konferencjach mając wysĘfenia (wykład czy

i

w

wysĘlienie ustne).
Przynależnośćdo zespołów naukowych w tego typu insĘrtucie branzowym nakłada
obowią,zek prakĘcznego wykorzystania wyników w tworzeniu nowych 1inii czy odmian. W

Ęrm zakresie Habilitantka ma Znaczące

o

siągnięcia.

G. Perspekfywy dalszego rozwoju naukowego Habititantki
W najbliższej ryzyszłościHabilitantka przewidywała opublikowanie trzec}n prac (moŻe w
dniu pisaniarecenĄi prace te uzyskały co najmniej DoI):
1) Nowosad K., LierschA., Popławska W., Bocianowski J. Genotype by
environmęnt interaction for oil content in winter oilseed rape (Brassica napus L.) using
additive main effects and multĘlicative interaction model. Crop Breeding and Applied
Biotechnology.
2) Liersch A., Bocianowski J., Popławska W.' Bartkowiak_Broda I. Chęmical
and molecular chmacteristics of winter oilseed rupe (Brassica napus L.) voluntesrs &om the
soil seeds bank. Rośliny oleiste
3) Bociarrowski J., Liersch A.' Nowosad K., Bartkowiak-Broda I. VariabilĘ of thę
agronomic characters in differęnt types of cultivars winter oilseed rape (Brassica napus L.).
Euphytica
Finansowe zabzpieczenie dalszej działalnościnaukowej Habilitantka znajduje w
realizacji projektu finansowanego Wez MRiRW pt: ,,Badanie genomu rzepaku ozimega przy
wykorzystaniu markerów molekulatnych'' w ramach '?ostępu Biologicznego w Produkcji
Roślinnej'' nalata 2014 - 2020. W ramach tego projektu okręślasię zróznicowanie kolekcji
genotypów i odmian rzepaku o znaczeniu gospodarczym oraz wykonywane są badania nad
tworzeniem pul genetycmych na potrzeby hodowli rzepaku przy użyciu markerów
molekularnych typu AFLP i STR. Prowadzi się również fenotypowanie i genotypowanie
kolekcji linii rzepaku ozimego, które w dalszej kolejnościposłuŻądo analiz asocjacyjnych.
Pula zmienności genetycmej rzepaku ozimego w ramach wspóĘracy wewnątrz insĘrtutowej
jest poszerzana wptzez wykorzystanie w hodowli mieszańcowej rzepaku ozimego
resyntetyzowanych linii DH.
H. Wniosek końcowy
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W podsumowaniu stwierdzam, Że dr Alina Lięrsch jest w pełni dojrzałym samodzielnie
razwtryĄącym problemy naukowe pracownikiem' którego dorobek naukowy jest
wartościowy, pomimo jego publikowania glównie w języku polskim i mało dostępny dla
międzynarodowego gremium, zajmująpym się genetyką i hodowlą rzepaku. Wyniki
przedstawione w osiągnięciu nie budzą zasttzeżety a pozostała opisana działalnośó spełnia
wymogi stawiane tego Spu opracowaniomPrzedstawione osiągnięcie naukowe, dorobek publikacyjny oraz dane dotyczące
działalnościnaukowo-dydakĘcznej i organizacyjnej wskazują Że Habilitantka spełnia
Publikacje wieloautorskie,
warunki bycia samodzielnym pracownikiem
trzydzies[l współautorów dla całego dorobku, oraz udział w wielu pĄektach badawczych
wskazują na zdolnośćHabilitantki do wspóĘracy z zespołem pracowników naukowych, nie
tylko a macierzystego ośrodka co odpowiada obecnie stawianym wymogom osobie

wnioskującej o uzyskanie stopnia dr habilitowanego.
Po wnikliwej analizie i ostatecznie pozytywnej ocenie przygotowanej dokumentacji
osiągnięcia naukowego, całościdorobku naukowego otaz dorobku dydaktycznego,
popularyzatorskiego i orgatizacyjnego przedstawionych mi do oceny, w zvviryku z
wszczęciem postępowania o nadanie $rrułu doktora habilitowanego p. dr Aliny Liersch
stwierdzam, ze spełniła ona warunki określone w Ustawie z dnia ]8 Marca 201] roku o
złniąnie ustawy- Prqwo a szkolnictwie wyŻszym, usta'łły o stopniach naukowych i Ętule
naukowym oraz o stopniach i Ętule w zalrresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw
(Dz.U. Nr.Slrpoz. 455) oraz Rozporządzeniu Ministra Szkilnictwa Wyższego z dnia ]
września20'łu"śprawieKryteriów aceny osiągnięcia osoby ubiegającej się o nadanie stopnia
doktora habilitowanego ( Dz. U. Nr ]96. Poz. 1165) a tąkże w Rozporządzeniu Ministrą Ni
SW z dnia 22 września 2011 w sprałie szczegółowego trybu i warunlrłlw przeprowadzenia
czynności w przew,odach doktorskich, w postętrlowąniu hąbilitacyjry,vn oraz postęowaniu o
nadanie tytułu prafesora ( Dz'U. nr.204, poz. 1200) do uzyskarria stopnia doktora
habilitowanego w dziedzinię nauk rolniczych i dyscyplinie agronomia.
Wnioskuję zatęm do Komisji Habilitacyjnej powołanej w dniu 06.02. Ian przez
CerrtralnąKo*i'ję do Spraw Stopni i Tytułów (Nr BCK-III-L-8252|2016) o podjęcie uchwały
zaułierującej pozytywną opinię w sprawie nadania p. dr Alinie Liersch stopnia doktora
habilitowanego.

ffi;.
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