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ubitgając*go się o nadanie stopnia d*ktora habilit*x'*neg*

w dziedzinie nauk rolniezych, dyscyplini* rcl*ictws i ogrodnirtwc
r.vyk*nana na zlęcenie Dyrektora IF{AR-PIB
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15 stycznia Ż019 r.

fakĘ z żyei*rysu zawodowego Kandydnta

Pan dr Krzysztof Tredęr łł-1995 r" ukończył studia na &'ydziai* Biołogii i Nauk o Ziemi
{'iniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując dyplom magistra bioiogii zę
nad heterogenłoŚcią
specjaiizacją rł_ biologii molekułarnej. Pracę rnagisterską pt'
',Badania
molę}<u}arną aryl*suifata: B z narządÓ:.v $ae:ura'" rł;k*nałp*d kiłru*kiem pr*fl dr hab.
Jadwigi Gniot-Szulzyckiej {prom*tor} i ł1r Antoniego Leźnickiego (apiekrrni. W 1995 r.
rozpoczął piacę w Zakładzie Diagnostyki l\.{olekularnej i Biochenrii w Instylucie Zi*mniaka
jako staą'sła w Boniłię' w 1q9s l. pra€o\v*ł jako asystę*t w .Zakła-dgię Mikrobiologii
Wydziału Biologii i Nauk o Zięmi swojej macierzystej uczelni w Toruniu, zaś.*d końca
paździenrika tego roku, *z dc chwili obecrrej jest zatrudninny w Fraccwni }iagnastvki
M*lckularnej i Bio*h*mii {PDMiB) }nsĘ.tutrł Hodowli i Aklimatyuaeji RoŚłin-PIB' *ddział w
Boninię' Początko'wo praecwał jako technolog, a następnie, lv l*tach 1998-Ż*02 na
stanou'isku asystenta' w 2002 r., ł{ąbiłitant obronił pracę dcL1orską pt. ,'Wpływ
p:łatcolitycznej mod;'likacji euąst*k winlsa 1iśeiczw*ju zięmniaka w roŚlinie na "jego
własriościi :,vykrywalnoŚć'' r.vykcnaną pod kierunkiem dr hab. Jerzego Lęlł'csza i uzyskał
słcpień naukowy doktora nauk r*lnicrych w zakresię agronomii. Praca dokt*rska dr K'
Trędęr* r''o*qt*ła ll1róznione przęa Radę Naukclwą IHAR sre.z nagfcdzona prxe; Fr*;ęs* Rady
Ministrów. od 20*2 r. Habilitant jest zatrudniony na stanowisku adiu*kta w PDMiB IHARPIB, a od 2008 r" pełni funkcję kięrar'vnika tej Pracowni. Po dokoracie kontynuarł_ał badania
dotyezące shorot} rłirusorł.yeh ziemnia'ka s}<rrpia;ąc się głÓr,vnie na problemach zwią.eałyeh z
Oprecowaniem lub optymalieacją rnetod wykrywania i identyfikacji ick Spfawcow.

wymiertionego w ustawię r 14 marca Ż003 r' łl
stogłłłiachnawkowycłł i łył.ule rłałłktłłł'yrłł
ąrdł; a st*płti*tłłi $łtufe u" z*kresie sztuki
{nz.ł" z 2? łł,rzesłzitł2t'}}7 r. pOZ-:789), zgodnie z aft. 179 ustawy z 3 lipc* 2*18 r. *
Prucpłsy wpławadzcjqce ustuw_ę Pł'łłlęoo szkolłłiłtvyiev'yższy'łłli łłałłce(ilr.{l' r 3{)
.sfelprj* Ź{?JB ł.. płz. }{i{',9) sr*z r}orsstałcgo tpublikowalr*go dCIrobka rrankowego

2" ocen* osiągnięcia nankowegc

Jako osiągnięcie naukowe, dr Krzysztcf Treder przedłczył eykl człerech aryginalnych
puł:likacji naukowych zat1tułowany ,,Diagnostyka molekularna wirusa Y ziemniaka z
jednoczesnym r*z*icowaniem rła genot.vpy odpowiadające srcuepom N i * wirusa'.
Sfbrmułowałie tytufu budzi maje wątpłiwoŚci. Według Słownika wyrazÓrv *bcych terrnin
,-Dia.gnastyka" to nauka o spCIsobach rozpoznawania chorob na podstawie ich
charakterystycznych objawółn wyniktlr,v badan laboratory.jnycb, *Yrł'iadÓw- i badania
lekarskiego {Słcwnik wyrazÓw obcych' 1s95. Wydawnictwo Naukowe Pl{N}, zaŚ w
słoi.vniku fitopatologicznym mozna znaleźc wyjaŚnienie tęrminu ,,diagnostyka
fitopatologic=nd' jakc pastepcwani* pr*w*dxącego dcl rozpoanania choroby {S. Klycz5'ński
2ł14. PCIlski leksykon fitapatologiczny, Wydaw-nictwo sGGw). w odniesioniu do
patog*nÓw, w tym łvirusÓvł" nalezałłbyraczej uzYc okreŚl*n ,,wyĘrwanie" lub
,,identyfikacja".

T'rzy prace stanowiące osiągnięcie nauk*wę {H1' HŻ i E4) zostały opublikowa*e w
*zascpismach z listy Joumal Citation Reports (JCR)' a ich sumaryczny wspcłczynnik wp\.rłu

{llnpact factcr} wynosi 4,5Ż3. Jedną pf*ca (It3) *publikowana lł, czasopiśr*ię Pl*nt Breeding
and Seeil Science Spoza wykazu listy JCB., znajdującym się ła liścieB objętym punktacją
MNisw. Suma wszystkich punkt*w h,łNisw dla prac naukowych stanowiącycŁ osiągnię*ie
Kandydata r.r1'nosi 81- "

W dwoch spoŚród przedstawionych pubiikacji {t3 : Ił4}, Habilitant jest pierw'szym autorem,
zaśw pozostałycb {I{1 i }12) autoręm korespondencyjn5'nr, co dowodzi kluę;zowego udziafu
dł K. Tręder& \ł tw*rze*itt koncepcji badań' plan*waniu i wykonaniu doślviadezeń, a takze
opraccwaniu wyników i napisaniu tych pubiikacji. SvrÓj udział procentowy łv reaiizacji bada'ń
i przygctowaniu publikacji sta*owiących osiągnięcie naukowe' Kandydat oce*ia na 55-85$ń,
co zastała potwierdzofig w aświadczeniacŁ wspołautcrów inforłłxjących o ich udzialę w
badaniach i przygot*waniu publikacji.

We wstępie sw*jego Autor*feratrr, dr Krays:tof Treder w sposób syntetyczny praedstałvił
dane datycząte znałzenia i produkcji ziemniaka, najwazniejszych wirusÓr'*- p*razających
roŚliny tego gatunku, schematu kontr*li na obecncśĆ wirusa Y ziemniaka {PYV)' w-irusa M
zięmniaka {p]Vtv) i 'g''irusa liścior.lv<ijłlziełnniaka {PLRY), zaliczan,r'ch do najczęśeiej
występujących w Po}scę wirusÓw ziemniaka. Mam drobną uwagę związaną z
nieprawidłswym zapisem nazw wirusow w języku angielskim. Zasadą jest, ze powinny być
one pisałe }*,ursywą. Habilitant podkreŚlił xalety i wnc{y proby ocek*:łej pclwsze*hnic
łvykorzystywanej w diagncstyce chorÓb rvirusowy*h zienrniaka. Czasóchłonnośc i wysoki
koszt tej metody jest jedną Z przyczyn poszukiwania innych rł:zi.viązań w diagnostyce chorÓb
winłsowyeh. Habilitant dokonał pryęglądil trafnię d*brałej liteiatury dotycząeej
alternatywnych mętod tęstowania na obecnośÓ wirusÓw- bezp*średniow bulwach ziemniaka
wskazując jednocześnie na niską przydatncŚć do tego celu tęstu ELISA. omÓwił znaczenie
tęshnik bi*}*gii molękrłIarłej' 'r* tyni RT-PCR k*nr'vencj*łalnaj *raz iiń ceąsię raeeeywistym,
r.v

w1'kryr'vaniu N,irusÓw zięmniaka. Z:ł'rocił uwagę na koniecznośc optymali:acji tych testÓw

na kazdym etapie ich wykonania. L,{etody biologii moleku]arnej, mimc rł'ciE wysckich
nakładow kosettiw, zna1azły szerokię zast*sorł-ani* lv diagn*styce ehorib rvirusowyeh

*) -

rÓżnych gatunków roślin.Jednak wyniki badań prowadzcnyc}r w rozn.vch cŚr*dkach
naukowych z wyk*rzystaniem tych techaik do rvykywania łvirusÓw zienrniaka nie były
zadowalające, a czułośctestów - nizsza, niz tładyc1jnie stcsor.vane.! proby *czkcwej. Badania
nad alternatywnymi metodami amplifikacji kwasow nukleinovrych były ukierunkawane m.in.
na poszukiwanie takich" ktÓrę mogłyby byÓ prowadzołę w warunkach izotermicznych bez
konięczłroŚci stosewania kosztow**j ap*ratury specjalistycznej' J*dną z nich_!est arnplifrkacja
kwasorv nukleinowych za pośrednictwem pętii {Locp-mediated-isothermal ampii{lcation,
LĄMP). Mętoda ta b1'ła przedmiotem zaintęręscrv*ń naukowych dr K. Trederą a badania nad
op{acowanięn: i wykorzystanięm izatgrnicznego tęstu RT-LAMP do wykrywania PVY
zostĄ apisane w trzech publikacjach (E2, II3 i E4) cyklu stanowiącego osiągnięcie
nauko'lve

.

Ąl''rt*refęratu Kandydat sformułow-ał cel badań' k-t*r}.m b"vł* *pracorvanie
met*d identyfikacji winlsów ziernniaka przydatnych dc zastosowania w praktyce na szeroiłą
skalę. Następnie scharakteryzarłrał PVY, rvymienił jego szczepy araz opisał obj_ąwy
charobowe *y*oł""*u'.ę prŻęz najtzęściej występującę w Polscę Szezep}r wirusa PVYNTN i
PYY N-\Ą]i. Ten fragment powinien byĆ raczej zamieseczony w-e wstępie Autorefrratu, ktÓry w
duzej mierze poŚrł,ięcony jest przeglądowi literatury przedmiotu.
Najważniejszą *zęściąałtsreferatu, cdnoszącą się bezpoŚredni* do osiągnięcia nauko:ł'eg*,
jest rozdział
wynikou.''. Kazda z cztęręch publikacji stanowiących to osiągnięcie
',Bmówienie
d*tyczyła rł.irusa Y ziemniaka (Pofcło virus Y, PYY), jako modelcwego łv prezentowanych
badaniach i naj-"vazłiejszego spaśr*dwirusÓw porażających rośliny tego gatunku.

W dalszaj częŚci

W publikacji E1 zamieszczone zostały wyniki badan dotyczących adaptacji metody izolacji
kw.asow nukleinorłrych z liściziemniaka z wykcrzystaniem kraemionki i s*li gilanidyny.
PrzydatrroŚĆ tej metod"rl zcstała cceniona na podstarNie wyników RT-PCR do wykrywania
PVY vłe b*la.ach ziemniaka. Do anplifikacji fragmentÓw genomu rvirusa zapĄektowano
Startory speeyficz*e dla wszysłkich genotypow P}1l dostępnych w banku genÓw NCBI.
PorÓwnywano kilka komercyjnych zestawÓw do izolacji z metodą polega.}ąca na
wychwytywaniu kwasorry nukleinorvych ua zŁain krzęmionko}/ym {sffic* C*pt'#r*, SC).
Czuł*Ść wykrywania PYY z wykorzystanięm meto*y SC-RT-pCR była wyzsza od cz*łoŚei
wykrywania tego wirusa w preparatach RNA uzyskanych pc iz*lacji z uzyciem większości
zestarł.ów k*mercyjnych. Nakład pracy i czas izolacji RNA dla wszystkich porownyr'vanych
mętod był podcbny, lecz metoda SC pozwałała na Zł}acŻne abnizerłie kosztow.

W publikacji FI2 przedstawione zostĄ wyniki badań dotyczących adaptacji izctermicznego
testu RTłAMP do fluorescencyjnego wykrywania PVY. W tym cęlrl zostały zaprojektswanę
startęry specyficzne *la kcnserwatywnego regionu sekwsncji k*dującej białk* płaszcza
wirusa' opracorxan* fluorescencyjny tęst RT-PCR rv czasie rzeczywisty{n" ktory umozliwiał
ilościarłerłrykrytvanie PYY w krotkim czasię ó0-80 mił. (iłrłączającinc tc czas izolacji RNA}
z ]*-krotnie w-}rzszą czułościąniz przy stosowaniu testu RT-PCR i z ]000-lr:rotnie w1'zszą
cz*ł*ściąw porównaniu do tęstu ELISA i testu paskowego' Wykazan* przydatnoŚĆ
fluorescencyjnego tęstrł RT_PCR w czasie rzeczywistym do rutyn*wego tęstowania roślinw
warunkach p*lowych. Uzyskane wyniki wskazują na *uzy potencjał tej tech*iki da
wykrywania PVY na szeroką skalę

w

publikacji II3 zaprezentowanc wyniki badań dotyczących sprac*w?nia prostej w

."vykonaniu" czułej i pawtarzalnej metocy icentyfikaeji PYY Za pcr:rocą RT-LA}4P' vJ
procedurze tej, do u1,krywania PVY, oprÓcz metody fluorescencyjnej moze byc rowniez

n1,korzysĘwana metoda kolorymetryęuna unroziiwiająca przeprowadzenie testu w
warunkactł pai';_xrych. Meiodę RT-LAMP fi1szna łatwo zaadaptow_ać do :ły_Ę.wania inrlych
patogełow roślinnych, łiezateznie od tegc, czy ich materiałem genetycznym jest RNA czy
DNA.
a2- .-

W publikacji H4 zaprezentowans wyniki badań dotyczących apracawania cz,ułegc rnariantu
testu RT-LAMP do jednoczesnego wykrywania i róznicawałia genctypow PvY
odpowiadająłych seroĘpom o i N wir*sa. W tym celu zapr*jęktorvał* startery sp*cyficzne
dla genu białka płaszcza' Ich zast*sowanie umozliwiło dziesięci*krotne zrł'iększenie czułości

RT-LAMP w-czasi* rzeczywistym {z 0,1 do 0,01 pg całkowitego RNA):łi pcrÓrł.naniu
do testu opfaccwanego w ramach publikacji I{3' Wykazano przy tym przydatność
zaprojektowanych starterÓłv do wykrywania i rÓznicowania ger:otypow P\rY
odpowiadających serctypom o i N szeregu izolatorł'reprezentujących rozfie szczępy tł'iruSa,
ktore poryskano l.'' ramach wspÓłpracy międzynarodoę'e-i" Ta zoptymalie*wana proced*ra

tęstu

moze byĆ stcsowa*a dc lvstępnej ideaty{ikacji serotypu izalatu wirusa.
Porownywanc rÓwniez przydatnoŚć RNA izolowanego z- zastoscwaniem krzęmionki (SC)
{',raz eząstek magnetycznych do wyk1vlvania PvY \ńr bulw-ach ziemniaka testcm
izotemicznym RT-LAMP craz testem RT_PCR w czasie rzeczywistym $r warunkacłr
laboratoryjnych. CzułośĆobydwu testow była zblizona" 1ecz czas izolacji RNĄ z ł.rżyciern
eząstek magnetycznych wynosił ok. 20 :nirr. Był on okołc trzy razy kr*tszy' niz przy
zastosowa*iu izolacji na złozu krzemionko\łTm, co wynika Z uproszczenia tej prccedury
związanej z pominięciem kilku etapÓw wirowania, płukania mikrosfer, ktÓre są zaięcanę w
metodzie SC' łzięki zastoscłwaniu metody izolacji z łlz3rciem cząstek ffiagnet,vcznych oraz
sklÓconej procedurze RT-LAMP, mozliwe było opracowanie bardzo crułej i prostej
procedury' ktÓra moze byc alternat1wą ćla techłik blo}ogii rnolekularnej rutynowo
sto sowanych w diagno styce r'vinr sologi cznqj.
Prace Hi-H4 stanowiąc* osiągnięcie naukowe są tenratycznie spójne, a ich m$łTtoryczria
rłlartaśćzosłałapcz3.t}"wnie oceniona przęz Recenzęntów.

Do najwazniejszych osiągnięć nauk*w5ich będących eiektem badań przedstawionych w cyklu
czterech publikacj

t

i zaliezam'.

opracowanię skutecznej i taniej metody izolacji RNA z bulw ziemniaka z
wykarzystaniem złoza krzemionkowęgo,
. opracswanie uproszczonej w stosunku do SC metody izclacji RNA z zastosowaniem
cząstek magnetycznych, która umozliwiała zwiększenie czułoŚci wykryrł_ania PVY z
uzyciem RT-LAMP i RT-PCĘ
ł zaprojektowanię starterów do wykrywania PYY z vrykorzystaniem RT_PCą
* adaptację izctermicznogo testu RT-LAh'tr do wykryw.a*ia PYY,
. opraccwanie prostej procedury wykr1rvania PVY z wykorzystanięm metody RT-ŁA}{F,
c Zaprgj€ktowanis startełÓw i opraccwanię wariantu testu RT-LAMP o podwyzszanej
n.''lnóci

rin

ło.l.^n'p..o*^

<łdpowiadających serotypom
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Podsumowując, pracę zaułartę rv jednotematycznynr cykłu cztęręch pubłikacji stariowiących
osiągnięcie nauko'wę pt. ,,Diagnostyka molekularna wirusa Y zięmniaka z jednogzesnyrn
rÓznicowaniem na genotypy odporłiadająse szczępom N i o wirusa'' spełniają kryteria
formalne i merytoryczne okreŚl*ile w wymaganiach stawianych kandydatom ubiegającym się
o stapień doktora habilitovranego. Publikacje tę stanor,vią . one wartościowe, spojne
tematycznie oryginalne opracowanie' w ktÓrym ZaŻnatz& się dorninujący ridział'Kandydata w
przeprowadzeniu badań i przygotorływaniu manuskryptaw. Niewątpłiwie pface te mają
znaczenie nie tylko poznawcue, alę równiez są wa;Żne dla praktyki fitcpatologicznej.
opracowane w trakcie prcw_adzonych badań metody identyfikacji wirusa Y zi*mniak'a mogą
byĆ stcsowane $/ rutyncwych testach prcwadzr:nych zarÓiłrno rlr warunkach laboratcryjnych
jak i pclowych. osiągnięcie naukowe dr l(rzysztofa Tredera stanowi wazły *kład w rozrłÓj
nauk rclnicrych w cbszarzę wirusologii rcślinn*j.
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Dorobek nauhowl, dr Krzysztofa Tredera abejmuje 13 pubtikacji w czasopisrnach z
obliczonym r'"'.spÓłczynnikięm IF {wliczając publikacje stanowiąc* elsiągaięcie naukorvę).
Ponadto Habilitant był wspÓłautcręm 21 publikacji wydanych w czas*pismach, ktore nię
p*siadają IF ( rł' tym dwÓch opublikowanych przed doL1oratem}. !Y prawie pałorvie tych prac,
dr K. Treder był pier_wszym autorem, C0 wskazuje na rvicdącą rolę Habilitanta w
prowadzanych badałlach i przyg*towaniu publikacji. lts darcbku Kandydata znajdują się
rołvniez trąl złlioro1ąIe op.aco\ryania opubiikowane przed dok.*ratęm.
Za szłz*golnie waźne w ocenie dorobku naukowego Habilitanta u1\.aŻam zanrięszczone r.v
rłYkazię Il A prace prezentujące w'yniki badań prowadzonych we r,vspołpracy z zespołełn
prcf. lY. A. l\'fi11era z Piant Patholagy Bepartment, lowa State University, Arces, Iową USA.
W kilku z nich, udział dr K. Trędera wynosił 25-35% (publikacja 5o 7, 8, 9) i p*}egał m.in. na
opraes&.*Ęiu k*ncepcji i rnet*dyki craz wykonaniu niektorych badań i doŚwiadezeń, analizie
sekrvencji i udziału w przygatorł.aniu manuskryptu. Frace te były opubiikorvane w rv-vsoko
punktowanych czasapismach {Ż4-40 pkt') ze wspołczynnikami tpły-wu 3'447-8,808.
Suma wszystkich punktÓrv za wymienione publikacje według kateg*ryzacji czasopisnr
N{NiSw wynosi 406, sumaryczny ivspÓłczynnik wpływu IF wg JCR jest rÓway 35,422,
liczł:a *3itow-an - ?l3, zaśindeks Hirscha wedfug bazy WoS - 7"
DziałalnośĆnaukawa dr K. Trędera po abrcni* pracy doktcrskiej obejmo-wała szeroki zakres
zagadnień. Habilitant brał udział rłłbadaniach zr'v-iązanych m.in. z.
r rÓzgicorłraniern i identyfikacją *dmian ziemniaka przy pCImocy met*d biochemicznych i
technik biologii molękuiarnej m.in. elektrof'orezy natywnej białek bulrłr ziemniaka oraz
zaadaptowanej techniki IS AF-PCŁ
n pozysi<iwanięm per*ksydaz z wycierki z.ięrnniaczarre.} stanor,viąc*j *dpad przemysłrt
skrobiowego,
o przydatnaścią x1'ci*rki do usuwania fenoli,
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wzrosfu mikraorganizmÓw patogsnnych,

* diagnostyką i sposobami zwalczania
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łraŁ1ęrii kwara*t*nnowej t'.ł*ł:ibcłcterse;:edrrłliclłs,
spfawcy bakteriozy pierŚcieniorvej ziemniaka"

cpracowaniem metody u,ykrywania w'irusow ziemniaka {PLRV, PYM, PYS, PYX i
bezp*śred*ia n ekstraktach z bulw, z rwkcrz3'staniem zaadaptawanego testu

P\'Y)
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charcb zięnrniaka oo*ouo*unych przez wirusy ar*'z bakterie

Dr Krzysztof Tredęr, w ramach stazÓ,w padokorskich' brał udział rłr badaniach prcwadzonych
pfzez zespoł prof. W' A' Millera rv' Plant Pathology Departrrłent, IGwa Stałe University,
Ames, Iowa, USA dotyczących biologii molekularnej inicjacji traaslacji białęk wirusowych.
Na podstawie uzyskanych rł1'nikÓw, a także osiągnięć naukowych zesp*łÓw z innych
ośrodkow badarvezych, stbrmułOwano hipotezę' ktorej wspołaut*rem jest rÓ*łiez dr K.
Tredęr. Zgadnie z tą hipotezą' l' Szeregu wirusorv roślinnych porvstĄ riiezaleznie odmienne
elementy translacyjne RNA, róż*iące się sekwencją nukleotydórv i struktwą, lecz pełniące
podobną funkcję - rekrutację rybosornu poprzez ł:ddziałpranie z rÓżnymi czvłrnikami
inicjac"vjnymi lub bezp*średnio z ryb*somem.
Habilitaxt w sw*jej pracy rraukowej r'vykazywał inicjat1łłlę,inwerrcję twÓrczą i pomysłowoŚc
1Ą/ rozwiązyr.vaniu prablemÓw badawczycil' D*robek naukorłY dr Krzyszłofr Tredsra
uzyskany p* cbronie pracy d*ktorskiej nalezy uznaĆ za bardzo dobry i przerł1uzszający
przeciętne wrymagania Ęr stssirnku dc kandydatow ubiegających się o stopiefi naukowy
doktora habilitawanego.

Podsum*wując, zakres przedstawionego dorabku naukowego dr K. Trędeta, z wyłączeniem
osiągnięcia, jest bardzo szeraki i obejnuje r.viele aspek1crł'z dziedziny bi*chęmii" genetyki,
biologii molekularnej, i fitcpaźołagii.NiektÓre z tych badań m*'ją ch*.rakter acrvat*rski i
prezentują dł:zą wartośĆ paznawczą i aplikaca.jną' Habilitant wykazał się umiejętnoŚcią
rozwiązywania problemÓw badawcay*ch i dobryłr przygotorvanięm do sałnadzielnej pra*y
naukow*j.

3. scena

istatnej *lrĘwnościłradaxezej, wspiłpracy międrynarodowej, dorotlku
dydaktycznego i papularyzntorskiego hnbilitanta zgodnie Z roupofządzenięm
MNiSw z 1 wrzeŚnia 20l 1 r. ł+l sprłnłi* krv'terił}+ł {}Cerłl.' osiqgłłięł:osc&.v ełślegĘęce7
dakźara łłgbilźłoy'anegope U" nr }96 z 20i } r., płłz.l l65)
się * łład*tłiesłłłpłłia

Dq: istotnego d*robku naukowego dr Krzysztgfa Tredeła naleźy zaliczyc kięrcwanię lub
udział i'v międzynarodowych i krajory'ch projektacŁ badawczych' Przed obroną pracy
do}<torskiej' dr K. Trećęr był gło:łnym wykonawcą lv projekcie pronrotorskim fina*sowanynr
ptz'ez KBN, *at*rniast po *brorrię prec"Y daktorskiej kierował gztęr*r*a proj*Łtami
naukorvymi i czterema zadaniami realizowanyrni w ramach Programu MRiRw * Postęp
Bioiagiezny w Pr*dukcji R*ślinnaj.AktytvrłośĆw zdobywanirł środkow flnansowyeh na
prowadzełie badań *aukow3'ch zasfuguje na uznanię. Habiłitant łryłrorł'nieżwykclnaweą r,v
projekcie finansawanym ptz:ęz NCN, a w ramach stazu podaktarskiego brał udział w
r*alizacii międrynarodorvego projektu finanscwanegs przez National Instifute of Health'

USA

Dr Krzysztof, Tredęr *trzymał nagrodę Pręzęsa Rady MinistrÓr.v oraz wyrsznienie Rady
louprawę doktorską. Na rvniosek Kapituły ds' Wyrrlz*ień za.
IrJauko..v*j IHAR-PIB

"Za wyrożnienię fit:a*sowe Dyrelitora IHAR-PIB za opr-łblikowanie l,v
Fublikacje przyznano Mu
roku 2014 prac nauko\ĄYoh w renomorł.anych czasopismach. Dc*ęniając jakoŚć recenzji
wvkonanych na rzecz czasopisma Joumal of Virological Methods" Kcrnitęt redakcyjny teg*
czasopism* przyznał Kandydatowi specjalny certyfikat Habiłitant kiik*kr*t*i* *trzyr*ał
styp*ndiurn na pokrycie kasztÓw udziałri w konferencjach międeynarodowych
crganizowałych w kraju i za gra*icą.
Znaczącegc dorobku dr Krzysztcfa Treejera nalezy rÓ-r,r'niez zal!łzyłaktyrł'rrośĆ
upowszechnieniową. Wyniki realizowanych prac badawczych Kandyd*t prezentował w 100
doniesięniagh (x', tym Ż1 przed ć*ktoratem} na kilkudziesięcir: konferencjaclr
nriędzynarodorv,och i kra.iawych. \Ą/ dr.voch migdzynarodowyelr konfbrencjach Habilitanł
uczestniczył dzięki stypendiom przyznanyrn ptzez organizatoró\Ą' fla podstawi* konkursu
zgłoszonych posterÓw. W sumie' na wszystkich konfęrencjach i sympczjach" dr K' Treder
wygłosił 20 referato:ł. (-o; tym 5 przed obroną pracy doktorsi<iej}, był *'społautorem.koiejnych
Ż3 prezentacji ustnych (w tym 8 przed dokorntem) craz autorem lub wspÓłautorem 57
posterÓrv iw tym 8 przed doktoratern}. s. 19 z nich {lł_tym w 3 przed d*l*oratem} Kaodydat
był pienvszyrn autorem. Ta częśĆdorobku śrviadczy c wyrÓzniającej się aktywności
popularyzatorskiej Habilitanta oraz Jego umiejętności r+'społpracy nankowej.

Do

IJr K. Treder rtygłagzał uykłady na semirrariach dla p'aco*nikoiv i studentorł' Ei3'działł-l
Biologii i ochrcny Srodowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w- Toruniu" wykłady na
szkoieniach dla pracownikÓrłr IHARłIB w Młachowie, na w*rsztatach organizorł'anych dla
praca*.nikorł PIoRiN i uczelni' r,rykłady dI* producentÓrł,, a takze prezentacje dla goŚci
zagranicznych dotyczące zakresu badań pr*wadzonych tlr addziale IHAR-FIB vl Bcninie'
Podczas stazł.łnauk*wego rv Plant Pathology separtmerrt, IGwa Statę University (Ames, 1A,
UsAi wygłosiłtrzy wykłaciy riia studentÓw i pracownik*rł naukowych. Stosunkcv,ro nięduza
akĘwnośĆdydaktyczna dr K. Tredera rvynika ze specyfiki }ego pfacy zawodowej polegającej
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przęde viszystkiff na prCIwadzeniu badań i rozrvijaniu slvoich zainteresowań naukowych.
Habilitant był opieku*em naukorłym studenłcw uczelni wyzszych, ktÓrry pod Jego
kierunkierł zdcb}.wali dośr.viadezenie w zakresig Nrykrywania i ident3lfikacji 'ul.irusÓw i
p*znawali stosowane w ty*h i:adaniach techniki iab*ratoryjne (ilościowernetady oznaczania
białka, elektrofaręzę białek w eelu po}iakrylamidowyrn, iderrtyfikację białek metodą'arestęrn
blot, wykrywanię w-irusow mgtodami BAS-ELiSA i RT-PCR.} Kandydat jest prs*latoręm
pomocniczym w przewodzie doktorskin'l rngr Katarzyny Kurnik otwartynr na lĄJydziale
Bialogii i ochrony Środowiska t]\.{K w Toruniu i rvspołpracuje naukowo z zatr*drrionym na
te.j uczelłi dr hab. Jarosłaą.ern T3'burskim.
Pan dr Krzysztcf Tręder posiada umiejętnośckreatyvrn*go r*zwijania swoich zainteręsowań
badawczych poprzez nawiązywałie wspołpracy Z ośrodkami naukowyrni w kraju i za granieą.
odb,r.ł staze *auks*le n& ął'Źszych ucz*lniach w Szr+.ecji i }rlandii, staz d*ktarancki w
Scotish Crop Research Institute rv Dundee r.v Szkocji craz dwa dfugoterminow-e stazę
podoktorskie w Iowa State University, USĄ gdzie łącznis prłez 5 lat pracorvał w zespoie
kierowanym przez w. A. r\'{illera. Był rÓwniez uęz*stnikÓv'l kilku kłrrsÓr'v i szkoleń, gdzie
miał mozliwoŚĆ zapoznania się z tęchnikami biologii molek*larnej.

Dr Krzysztaf Tredęr wykonał 12 odpłatnych ekspertyz dla przedsiębiorstw, policji i ralnikÓw
inely'widuałnych. *otyczyły one ideniyfikacji cdmiarr zienrniaka Ze pomocą markerów
białk*wych i molękularnych, identyfikacji wirusÓ'w i baktęrii porazających ziemniak oraz
Oceny skuteczności komercyjnych zestawów EŁISA do rłykrywałliaw krłvi iudzkiej
przeciwciał specyiiczrrych dła alergetÓw obecrrych w zyx'noŚci.

w czasopismach krajowych i
nriędzynarodowych. Ch*ciaz dor*bek w tym xakresie nie jest duey, należy pc.*kreślić,ze
Kandydat zdobył uzłanie Komitetu redakcyjnego czasopisrna Jcurnal of Virolagical Methods
za recenzje prac wykcnanych na. rzecz tego czasopisma.
Habilitax był recenzentem 10 publikacji naukowych

od 20l8 r. rir K. Treder jest członkiem komitetu redakcyjnega kwartalnika Prog5ess in Plant
Protectioł pełniąc funkcję j*dnego z rędaktorow działu Yirology and Bacteriology'
Habilitałt od 2sl5 r.;est człorlkiem The Potato A'qs*ciation ct'Ąmericą.
Podsumowu.!ąc, pozyt3rwnie oceniam działalnoŚĆ badawczą i naukorł-ą dr Krzysz{ofa Tredera,

Jego aki-r.wność r,v zakresie współpracy międzynaradow*j oraz dorgbek dydaktyczny i
popularyzat*rski Habilitałta. Dr K' Treder dosk*na}i warsztat badawczy podejmując
wsp*łpracę z naukawcarni z innych ośrodkow krajowych i zagranicznych, wykazuje
a&tywn*Ść rł. p*zyskilł.a*i* projektÓw badaw_czyeh oraz zdobywaniu śradkÓw finansow}-ch
na ich realizację. osiągniecia dr Krzysztofa Trędera rv Ęlm zakręsie spełniają rvymagania
stałłiane ka:rdydatom ubiegającym się c nadanie stopnia doktara habilitowanego w dziedzinie
nauk rolniczych.

1.

Wniosek końcow1'

Przedłozcny d* aeeny ć*r*bek naukowy dr Krzysztofa Tr*ilera' rł: tyrł w3dzi*l*ny rv
osiągnięciu naukorł,ym cykl powiązanych tematycznie pubtikacji, stanowią ist*tny rvkład w
rozwó-j dyscypliny rolnictwa i ogrodnictwa. Dorabek naukowy Habilitanta świadczy o
kclnsekwełitnym r*zrł-ijaniu ki*runku badarł.czego związanego z {'pracowaniem i
cl*skonaleniem metod r.+ykrywania wirus*w ziemniaka z wykcrzystaniem technik bioiogii
molękularnej. Podsumowrrjąc ocenę rozprewy habilitacyjnej przedstawionej w formie cyklu
cztęręeh pa'.łliązanych tematycznie publikacji naukorłych *raŻ dorabku *aukow*_
badawczega, dydaktycznego, organizacyj*ego i pcpularyzatorskiego st-wierdzan:, ze dr

_ł-

Krzysztof Treder spełnia wymagania stawianę kandydatom ubiegającym się o stapień doktora
habilitowanegc i jest w pełni przygotowany do samodzielnego podejmowania badań
naukowych.

oceniając pszytywnie przedłozone do recenzji materiały, skłłdamdo Rady Naukowej
Hodowli i Aklimatyzacji RoŚlin-Państwowy Instyt*t Badawczy w Radzikowie
wniosek o dopuszczenie dr Krzyszłofa Tredera do dalszych etapow przewodu habilitacyjnego
zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r' o
stopniach na*kowych i tytule nałrkowym w zakresie sźuki {Dz. U z Ża17 r., poz' 1789} zsrł}aszcza art. 16, 18ą 2i; w związku e art. 179 ust. 1 ustawy z 3 lipca 2*1s r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyzszym i łauce (Dz. IJ. z 20l8 r., płz. 1669)
oraz rozpsrządzeniami wymienionymi w piŚmie CK istr. 2) z 7.o1.2019 r. powofującym
Inst1"tutu
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