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RECENZJA
osiągnięć dr inż. Krystvny Zarzyńskiej ubieeaiacei się o nadanie stopnia

doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii

1.

Podstawa opracowania

Ninieiszą ocenę wykonano
Centra1ną Komisję

w

do Spraw Stopni

związku

i

z

Ty.fułów,

powołaniem mnie

w

na

recenzenta przez

postępowaniu habilitacyjnym dr inz.

Krystyny Zarzytskiej' wszczętym w dniu 14 iistopadaŻa18 r., w dziedzinie nauk rolniczych
w dyscyplinte agronomia.

W cęlu przygotow'ania oceny zostały ml,przekazane następujące dokumęnty i materiały:

r

wnio sek o plzeprow adzęnie po stępowania habilitacyj

ne

go,

o odpis dyplomu doktorskiego,

autoreferat z syntetycznym opisem dorobku i osiągnięó naukowych, w tym
omówienie osiągnięcia naukowego, omówienie pozostałych osiągnięć badawczych,
przebieg
działainościnaukowej , a takŻe opis działalnościorganizacyjnej, osiągnięć
'dydaktycznych
i popularyzatorskich oraz doświadczeń zdobytych w oŚrodkach
naukowych w Polsce i zagranicą(w języku polskim i angielskim),

.

oświadczenia o udziale Habiiitantki i współautorów w tworzeniu publikacji
wchodzących w skład osiągnięcia naukowego stanowiących cyklmonotematyczny,

.

o wykaz innych opublikowanych prac naukowych (w ięzykupolskim i angielskim),

o kopię 8-miu publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego, stanowiących
cykl ńnotematyczny ',Środowiskowo-agrotechniczne uwarunkowania plonowania i
j akoŚci ziemniaka uprawianego w systemie ekolo gic Ztlym",
o kopie 14-stu wybranych publikacji składających się na dorobek naukowy'
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2.

Najważniejsze fakĘ z Ęciorysu zawodowego Habilitantki
Pani Krystyna Zarzynska urodziła się 9 marca 1959 roku w Młodzieszynie. W 1983

roku ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w

Warszawie, uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa. Natomiast stopień doktora nauk
rolniczych w zakresie agronomii lzyskaław 1996 roku, przedkładąąc rozprawę pt. ,,Wartości
wskazników charakteryzujących stan fizjolo giczny bulw i rozwój rośliny zięmniaka''.

W latach 1983 -1984 Kandydatka odbyła staż podyplomowy w Kombinacie Rolnym
w Lesznie k. Warszawy. Po ukończeniu stażu, od 1984 roku, swoją karierę zawodową
związała z Instytutem Ziemniaka, Oddział w Jadwisinie, poczynając od stanowiska
techno}oga, akoncząc na stanowisku adiunkta, które to zajmuje od grudnia 1996 roku. W tym

Samym 1996 roku oddział w Jadwisinię stał się częściąInstytutu Hodowli
RoŚlin. Warto dodać, że w latach 1985

-

i Aklimatyzacji

2002 Kandydatka równocześnie była na częśćetatu,

nauczycielką przedmiotów zawodowych w Zespole szkół Rolniczychw Serocku.

W pracv zawodowei Kandydatki zvr,racąauwagę kontakty z insMuciami naukow}T ni

Krystyta Zarzyiska w roku 1988 przeby'wała na 7-dniowym stazu
naukow),m w Instytucie Ziemniaka w Havliczkowym Brodzie w Czechach. Kolejny 7dniowy staz odbyła w roku 1989 w Uniwersytecię Rolnicz}.rn w Wageningen, w Holandii.

za

granicą. Pani mgr inz.

Ponadto, jeszcze przeduzyskaniem stopnia doktora, w tymże Samym 1989 roku, pani mgr K.

Zarzyiska uczestniczyła w 6-tygodniowym szkoleniu Know How w Irlandii Północnej. Nie
ulega wątpliwości,Że wyŻej wspomniane staże naukowe vfywarły bardzo istotny wpływ na
rozwój kierunku badan orazprzebieg kariery naukowej Kandydatki.

Po uzyskaniu stopnia doktora

K.

Zaruyńska w roku Ż000, udała się na 3_miesięczne

stypendium naukowe QECD w V/ashington State University w USA. Kolejny staż naukowy,

tym ruzem 2_miesięczny, odbyła w 2004 roku'
Stadion' Następny

sta:Ż

w Szwajcarii w Swiss Federal

Research

odbyła w tym Samym roku wę Włoszech, na Uniwersytecie w Udine,

w Katedrze Ro|nictwa (1 miesiąc). oprócz udziału w licznych konferencjach Europejskiego
Stowarzyszenia Badań tad Ziemniakiem Q.{iemcy, Holandia, Szwecja, Rumunia, Turcja'

Finlandia, Czechy, Łotwa, Francja), gdzie wygŁaszała referaty]i prezentowała postery,
v,ryjezdzała do Słowacji i Czech w zwipku z realizacją granfu UE Fertorganie. Istotnym w
rozwoju naukow)rm kandydatki był tez 7-dniowy wyjazd szkoleniowy (w roku 2009), do
Szwajcarii i Nięmiec, zvłiryarry ze zwiedzaniem przodujących gospodarstw ekologicznych i
instytutów naukowych zajmĄących się badaniami

w

zakresie rolnictwa ekologicznego.

Wyjazdy te miały duze znaczenie w ukierunkowywaniu badan Kandydatki na problematykę

L-

i

potrzeby rolnictwa ekoiogicznego. Znalazło to również swój Wraz w wyborze tematyki
osiągnięcia naukowego w postępowaniu habilitacyjnym.

JeŚli chodzi

o

krajowę ośrodkinaukowe, to Kandydatka od lat współpracuje z

Instytutem Uprawy Nawożenia i Glęboznawstwa

-

PIB w Puławach (w zakresie badań nad

uprawą ziemnlaka w różnych systemach rolniczych). ProwadziłateŻ współpracę ze Szkołą
Główną Gospodarstwa Wiejskiego \M Warszawie (Wydział Nauk o Zywieniu Człowieka i
Konsumpcji, Katedra ZywnościEkologicznej),

w zakresie

badań nad jakościąziemniaka

uprawianego w róznych systemach rolniczych. Doktor K. Zarzyńska wspołpracowała również

z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych, w sprawie opracowania projektów maszyn
przydatnych w ekologicznej uprawie ziemniaka. Współpracowała również z Uniwers1'tetem
Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy (Katedra Fitopatologii) prowadząc badania nad
zdrowotno ściąziemniaka w uprawie ekolo gicznej

3.

.

Charakterystyka i ocena osiągnięcia naukowego oraz pozostałego opublikowanego
dorobku naukowego

osiągnięcia naukowego w postaci monotemaĘcznego cyklu publikacji
jakości ziemniaka
,oŚrodowiskowńgrotechniczne uwarunkowania plonowania i

N ocena

uprawianego w systemie ekologicznymt'

(zgodnie z art. 16. ust" 2, ustały z clnia ]4 mąrca 2aB r., o stopniach
Ętule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm')

i tytule naukowym orąZ o stopniach i

Ocena formalna

osiągnięcie naukowe będące podstawą ubiegania się o stopień naukowy doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia, to wynik wieloletnich
badań opisanych w cyklu S_miu publikacji ,,Środowiskowo-agrotechniczne uwarunkowania
plonowania i jakościziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym". Prace te zostały
opublikowane w następuiącYch czasopismach naukowych: ZesłĄy Problemowe Postepów
Nauk Rolniczych' Biuletyn IHAR, Journal of Resęarch and Applications in Agricultural
Engineering, Journal of Agriculture Science and Technology B, American Joumal of Potato
Research, PLoS oNE, Plant, Soil and Environment. Łączna wartoŚÓ. punktowa powyzszych
prac liczona zgodnie z rokiem wydania to I24. Syntetyczne omówięnie uzyskanych wyników

badań zamieszczanę zostało na 13 stronach maszynopisu. W trzech pracach cyklu dr K'
jest
Zarzynskajest jedynym autolem, w kolejnych czterech publikacjach współautorskich
pierwszYm autorem"

aw

iednę| trzecim autorem.
/)4

Jei deklarowany wkład w

pracach

współautorskich zawiera się

w przedziale 10 -

udziału), co pokrywa się

z

zakresem

i

80% (z ogrofirną pruewagą tego wyższego

udziałem przedstawionym

w

oświadczeniach

Habilitantki i współautorów.

Ocena merytoryczna

Gęnęralnię metodyka zbioru prac jest prawidłowa,

a wyniki badan poddane

są

szczegółowej andrizie oraz dyskusji na tle biezącego piŚmiennictwa naukowego. Prace te są
starannie wydane pod względem edytorskim. W sumie wartoŚć publikacji zaprezentowanych
w cyklu ,'Środowiskowo-agrotechniczne uwarunkowania plonowania i jakościziemniaka
uprawianego w systemie ekologiczflym, jest wysoka. Istotną przesłanką do wysokiej ich
oceny jest również fahi, że dr

K.

Zaruynska podjęła nowy tęmat wymagający opracowania

naukowego, tzn. problemy uprawy ziemniaka w systemie rolnictwa ekologicznego oraz ocenę
jakościuzyskanych plonów. W tym miejscu należy podkreśliÓ, Że ziemniak należy do

gatunków sprawiających największę trudności w uprawie ekoiogicznej. Roślinietej zagraza
bardzo liczna rzesza agrofagów: patogeny pochodzenia wirusowego, bakteryjnego,

grzybowego oraz szkodniki
powodowan

i

chwasty. Wśród naiważnieiszych można wymienić choroby

ę przęz patogeny

grzybowe

l

gtzybopodobne (m.in. zaraza ziemniaka,

przedwczesne zamir.xanię ziemniaka, parch zwykły), wirusowe (kilka jednostek
chorobowych)' bakteryjne (m.in. bakterioza pierścieniowa), a wŚród szkodników mątwika
ziemniaczanego, stonkę ziemniaczaną' rolnice i drutowce'

Nalezy podkreŚlić,

iż doĘchczas badaniant z

zakresu rolnictwa ekologicznego w

Polsce obję1o niewielką część,zagadnień wymagających naukowego opracowania' WciąŻ
jeszcze dosyÓ często w dyskusjach naukowych, w dydaktyce' w doradztwie roln1mt, z
nie
koniecznoŚci powołujemy się na wyniki badafi przeprowadzonych zagranicą, co zwykle
pokrywa się ze specyfiką siedliskową naszęgo kraju'

w

Polqce pTzez wiele lat
jednak w
dynamicznie się zwiększaŁa, na co wielokrotnie zwracila uwagę Autorka, to
ostatnich latach trend ten uległ odwróceniu. Pozytywnym jest, że,wzrost liczby gospodarstw

Liczba

i

powierzchnia gospodarstw ekologicznych

z

chęci pozyskania dotacji {9 nowierzchni użytków
już
rolnych poddanych procesowi kontroli na zgodnośó z kryteriami rolnictwa ekologicznego
się kończy. Coraz większe znaczenie dla ekonomiki gospodarstw ekologicznych ma

ekologicznych wynikający głównie

plonowania,
doskonalenie agrotechniki mające na celu zwiększenie plonów i wierności
tego
poprawę jakościziemiopłodów i uzyskanie korzystnej ceny. Literatura przedmiotu z

zakresu. szczegó|nie

w

odniesieniu do ziemniaka, była raczei uboga- Warto dodać, Że

-/,-

eko|ogiczna uprawa zięmniaka jest wyjątkowo trudna i wymaga od rolnika szerokiej wiedzy.

Ziemniakowt zagraŻawyjątkowo |iczna grupa patogenów i szkodników, a wachlarz środków
do ich zwalczaria dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, jest raczej

ubogi. Tymczasem ziemniak moŻe byó jedną

z

batdzi€1 opłacalnych roślinw uprawie

zracji wysokich wymagań agrotechnicznych, nośnikiemkultury rolnej. Udane
p1antacje ziemniaka skutecznie ograriczają zach'waszczenie kolejnych roślinuprawianych w
eko1ogiczn ej, a

płodozmianie, ptzez co podnoszą poziom plonów.

Badania dr inz. Krystyny Zarzyiskiei są nowatorskie. Na dominuiących w naszym
kraju glebach 1ękkich, upowszechnienie uprawy ziemniaka daje szansę na podwyższenie i
stabilizację dochodów wielu gospodarstw ekologicznych. Ziemniak jest jednym z najbardziej
poszukiwanych płodów rolnych na rynku żywnoŚci ekologicznej. Zarowno duŻe sięci
hand1owe jak i przetwórcy rok rocznie usilnie poszukują nowych dostawców ziemniaka,
gwarantujących dostawę większych partii jednolitych odmianowo bulw,
zewnętrznych

i

bez

wewnętrmych. Jak dotychczas tylko bardzo nieliczni rolnicy są wstanie

sprostaó tym wymaganiom.

W

wad

przedstawionym osiągnięciu naukowym

wskazanie podstawowych problemów

w

dr

Zarzynska postawiła sobie

za

ce|

ekologicznej uprawie ziemniaka" doskonalenie

agrotechniki tego gatunku' ocenę jakoŚci plonów. Badania składające się na osiągnięcie
naukowe prowadziła w oddziale Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB' w

Jadwisinie oraz

w

Stacji Doświadczalnej w osinach, naleŻącej do Instytutu Uprawy

nawozenia i Gleboznawstwa

- PIB w Puławach.

Jednym znajwrzniejszych zagadniefiporuSzonychprzez Autorkę jest dobór odmian
ziemniaka do uprawy ekologicznej. Słusznie podkreśliła,że najważniejszą cechą takich
infestans,
odmian winna byó zwiększona odpomośÓ na organizm grzybopodobny Phytophtora
powodujący zarazę ziemniaka. Kolejne kry.teria podniesione przez Autorkę to m.in. wielkośÓ

jej publikacji
plonu, ładny urygląd bulw i dobre walory smakowę. Jednak'Że ana\izĄąc treśsi
można odnieŚó wrazenie, że te dwa ostatnie kryteria zostaŁy jednak pTzez nią niedocenione.
gospodarstwa i tak
Tymczasem to konsument / nabwvca decydule o sukcesie ekonomicznym
nie
naprawdę to on, a nie rolnik, wybiera odmianę do uprawy Rolnik ekologiczny w zasadzię

musi sobie poradziÓ z uprawę również odmian tajbardziej wymagających.
duŻa
Natomiast oczekiwanie, by odmiany ziemniaka do uprawy ekologicznej cechowała
większego
konkurencyjność wobęc chwastów to przesada - w rolnictwie ekologicznym bez
ma wyboru

-

o mniejszym
trudu można sobie doskonale poradziÓ z presją chwastów, nawet w odmianach
nie
tempie początkowęgo rozwoiu i niewielkiei naci. Szkoda' że wśród badanych odmian

-9"

uwzględniła kilku odmian bardza poŻądanych na rynkach lokalnych (np. Denar,Bryza, Lord)'

uprawianych na zamówienie sieci handlowych (np. Ditta, Excellency, Toscana),

CZY

kontraktowanych do przetwórstwa ( np. Jelly).

Dr Krystyna Zarzynska badała wpływ skrajnych warunków wegetacji, panujących
odpowiednio w 2OI2 i2013 roku, na rozwój i plonowanie ziemniaka w uprawie ekologicznej

i

konwencjonalnej. Stwierdziła'

ziemniaka były znacznie lepsze

że podstawowe parametry morfologiczno-fizjologiczne
w obydwu systemach rolniczych w roku o korzystnym

przebiegu pogody (2012). Z kolei w roku o niekorzystnych warunkach pogodowych (2013)'

silniejszą negatywną reakcję zięmniaka odnotowano w uprawie ekologicznej. Wobec dużo
mniejszego ,,alsenału'' Środków produkcji w rolnictwie ekologiczflym, taki wynik wydaje się

nieunikniony.

Co gorsza dużym spadkom wydajnościw uprawie

ekologicznej

w

lata

niekorzystne, towarzyszy drarnatyczne zmniejszenie udziału bulw handlowych.

W swych badaniach Kandydatka poruszyła kwestię rozwoju chorób grzybowych na
ekologicznych plantacjach ziemniaka, a \ry szczególności zaIazy ziemniaka, słusznie
podkreś1ając, że jest to największy problem rolników ekologicznych. Podkreś|iła,Żępodstawą

jest
zwa|czaniu Phytoptpra infestsans są preparaty miedziowe, których efektywność
mniejsza od fungicydow syntetycznych, a ponadto wprowadzane są limity ich aplikacji w

w

badai Kandydatki wynika' że presja zarazy w systemie ekoiogicznym jest
mniejsza - tzn. zarówno początek porażenia jak i dynamika jego rozwoju. Wynika to z
skali rokul .

Z

mnieiszęi dynamiki i skali rozwoiu częścinadzięmnei. w odnięsieniu do intensywnei uprawv
konwencjonainej, atakŻe dostępności N dla roślinziemniaka. Autorka podkreśla, Źe w latach

o silnej presji Phytoptpra infestsans ochrona ziemniaka pleparatami miedziowymi nie była
jeden preparat *
v,rystarczĄąca. Tak naprawdę dr K. Zarzyńska w badaniach stosowała
Miedzian 50 WP (tlenochlorek miedzi), podczas gdy dozwolone są równiez preparaty na
bazie wodorotlenku miedzi (Funguran 50 WP' Chempion 50 WP). IJwaŻa się, że miedŹ w
formie wodorotlenku jest bardziej skuteczna (m.in. dłuŻej utrzymuje się na powierzchni liści),
a pTZy tym może być stosowana w mniejszych dawkach. Szkoda również, że Autorka nie
testowała profilaktyc znych metod ochrony przed zarazą, innych

niż dobór odmian

(np.

uprawa pasowa, uprawa w SZerSZe rzędy, nawozenie dojrzałym kompostem)' Co prawda w

są jak najbardzięj słuszne..jednak w
' Limity te w odniesieniu do plantacji wieloletnich (np. uprawa winoroŚli),
niskiej zasobnoŚci w Cu'
glebach
o
naturalnie
na
ziemniaka,
płołozmianie
odniesilniu do uprawianego w

gdzie
racjonalnymi juz nie ,ą. rń baróziej, ze w dolistnym nawożęniu zbóż stosuje się głównie mikroelemenly,
prosiąt.
za podstawę uchodzi iu. ńonadto dodaie sie ia w paszach dla Świń' a w szczególnoŚci

* €'-

doŚwiadczeniu w osinach nawozono kompostem, ale nie podano jego charakterystyki, ani
chemicznej ani biologi cztĄ.

Bardzo ważnym zagadnieniem w badaniach dr Krystyny ZarzytskiĄ jest kwestia
powinny
.iakościhandlowej ziemniaka Z uprawy ekologicznej. Bulwy ekologiczne nie tylko
charakteryzować Się dobrymi właściwoŚciami odŻywczymi, możliwościądługotrwałego
przechowywania czy smakowitością,ale także jakoŚcią ,,zevtt\ętrzrtą''. W przypadku tej

często występuje zdrobnienie bulw
ostatniej właściwości
chorobami,

aw

czy zwiększone

porazenie

szczęgólności parchem zwykłym. Niestety zwiększonemu poraŻeniu parchem

sprzyja uprawa zięmniakana glebach lzejszych oraz nawoŻenie obornikiem. W badaniach dr

K.

Zarzynska v,ykazała równiez, że jakośó handlowa bulw w większym stopniu zalęŻała od

warunków klimatyczno-glebowych oraz cech odmianowych, niż systemu rolniczego.
Kandydatka w ramach cvklu prac składaiących się na osiaenięcie naukowe podięła

również temat pro-zdrowotnych walorów ziemniaka ekologicznego, jako pochodnej składu
chemicznego bulw. WykazaŁa, Że skład ten za\eŻy od systemu rolniczego, warunków
siedliskowych

i

cech odmianowych. Największy wpływ na skład chemiczny bulw wywarły

przebieg pogody

w

okresie wegetacji oraz cechy odmianowe. System rolniczy istotnie

róznicował zavłartośÓ suchej substancji, skrobi
zavłartośćglikoalkaloidów

wymaga dalszych badan

i

i

witaminy C, pozostaj ąc bez wpływu na

azotanów. To drugie stwierdzenie jest pewnym zaskoczeniem

_

niewykluczone' że wynika

to z pewnych

i

niedoskonałości

zastosowanej agrotechniki. Trudno to jednak ocenić, gdyŻ Autorka nie podała ani chemicznej

analizy gleby, ani nawozÓw (obornik, kompost, nawozy zielone), ani terminu czy sposobu
aplikacji tych nawozów.

Kolejnym bardzo pożądanym kierunkiem badń dr KrysĘny Zarzyhskiej była próba
doskonalenia ekologic znej agrotechniki ziemniaka w celu poprawy jakoŚci plonu. oceniła
wpływ takich czynników jak podkiełkowywanie sadzeniaków, nawadnianie plantacji, atakŻę
aplikacja tzw. efektywnych mikroorganizmów naudział bulw z wadami w plonie zięmniaka.
Najważniej szym okazał się czynnik odmianowy. Wysoko oceniono również nawadnianie
kroplujące. Nawiasem mowiąc nawadnianie jest podstawowym czynnikiem w ekologicznej
warzyw, gwarantując stabilnośĆprodukcji _ lvy.Soką wiernoŚó i jakośó plonów.

uprawie

Natomiast efektywność podkiełkowania i aplikacji efektyr,vnych mikroorganizmów w
ograniczaniu udziału zewnętrznych i wewnętrznych wad bulw była niewięlka'

i1

-ł-

Nie ujmując wartościvłyżejopisanych badai moŻna wskazać trochę niedociągnięć.
Częśćz nich dotyczy informacii wstępnych na temat rolnictwa ekologicznego. zawartych w
syntetycznym omówieniu cyklu prac tworzących osiągnięcie naukowe. Przykładowo Autorka

napisała' że ,,rolnictwo ekologiczne to sposób gospodarowania o zrównoważonej produkcji

roślinnei i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa

..

.", ĘmQzasem obecnie ok. 85% polskich

gospodarstw ekologicznych nię utrzymuje zwierząt, więc nie spełnia w/w definicji, aprzecieŻ

posiada certyfikat rolnictwa ekologicznego. Jest to więc definicja Życzeniowa, tak było
dawniej, niestety już w dużej mierze nieaktualna. Z kolei w cyklu prac wchodzących w skład

osiągnięcia naukowego nasuwają się pewne wątpliwości natury metodycznej' Najczęściej

opis przebiegu warunków pogodolvych jest zbyt uproszczony - by przeŚIedzić, dynamikę
rozwoju Phytoptpra infestsans podawanie średnich temperatur dla miesiąca, czy
miesięcznych sum opadów, a tym bardziej Średnich i sum dla całego okresu wegetacji (patrz
praca

K.

Zarzyflska 2011: Rola wybranych czynników agrotechnicznych w kształtowaniu

jakościhandlowej ziemniaków uprawianych w systemie ekologicznym. Biuletyn IHAR nr
259: Ż43- 250), to zby daleko idące uproszczenie. W pracach kandydatki nie znalazłem
również takich informacji jak: rozstawa rzędów, Iiczba bulw na jednostce powierzchni, analtz
chemicznych g|eby i nawozów (obomika, kompostu, nawozów zielonych), terminu i sposobu
aplikacji nawozów natura|nych i organicznych. Kwestie charakterystyki chemicmej gleby i

nawozów mogą istotnie pomóc

rozwoju chorób, wielkoŚci
dotyczy

i

w

interpretacji wyników badań

jakoŚci plonów.

to zaopatrzenia w azot

i

W

-

przebiegu wegetacji,

w

przypadku ziemniaka

szczególności

potas, jako bardzo istotnych czynników określających

potrzeby nawozowe, dynamikę wegetacii, zdrowotnośó plantacii oraz wielkość i iakośó bulw.

Niezależnie od wyżej podniesionych zastrzeŻeń, w podsumowaniu stwierdzam, że
przedstawiony do oceny cykl S-miu publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego

jakościziemniaka uprawianego
,'Środowiskowo-agrotechniczne uwarunkowania plonowania i
w systemie eko1ogicznym'', spełnia wymagania stawiane tego typu osiągnięciom naukowym'
z uwagi na:
- podięcie nowe.i tematyki badawczej,
- poprawnie metodycznie zaplanowane i wykonane badania polowe
-

i laboratoryjne,

prawidłową interpretację i dyskusję wyników,

- oryginalnoŚÓ

wyników,

- znaczący wkład Autorki w rozwói dyscvpliny naukowęi agronomia'

--{-',)

B/ CharakterysĘka i ocena pozostaĘch osiągnięć naukowo-badawczych oraz dorobku
dydaktycznego i popularyzatorskiego Kandydatki
(zgodnie z art. 16. ust. 2, ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o stopniach
tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.)

i tytule naukowym oraz o stopniach i

Ocena formalna

Na

znaczący i jasno ukierunkowany dorobek naukowy dr inŻ. Krystyny Zatzynsklej,

składają się:
. publikacje w czasopismach naukowych - 62
w tym czasopisma posiadające współczynnik IF lub obecne w bazie JCR
. monografielub rozdziab

Łączny

.vq1rkaz

* monogtafiach-

-4

Il

dorobku naukowego stanowi 92 pozycje' w tym po doktoracie 85 co

świadczv o duŻei aktywności naukowei Habilitantki po uzvskaniu stopnia naukowego
doktora. Sumaryczny Impact Factor publikacji wg listy Journal Citation Repoń, zgodnie z
rokiem publikowania, wyniósł 6,807. Łącznaliczba cytowań według bazy Web of Science 1 1,
zaŚ indeks Hirscha 3. Warto podkreślić,że dr K. Zarzynskajest pierwsząh:bjedyną autorką

większości prac naukolvych w czasopismach recenzowanych. oznacza to, Że Jej udział w
rcalizacjt badań, opracowaniu wyników oraz przygotowaniu prac do druku był dominujący,
1ub

co najmniej znaczący. Łączrue za wszystkie publikacje (z wyłączeniem 8-miu prac

stanowiących osiągnięcie naukowe w pzewodzie habilitacyjnym), suma punktów według list

MNiSW odpowiednich dla roku wydania prac - wynosi 383'
Ocena merytoryczna

Większośćbadan Habi|itantki koncentrowała się na zagadnietiach związanych z
ekologiczną uprawą ziemniaka. w tym duŻa gnryapublikacji dotyczyła oceny reakcji odmian
na ekologi czną agtotechnikę, problemów ochłony ziemniaka przed agrofagami w warunkach

ogranizconej liczby Środków ochrony roŚlin dozwolonych do stosowania w systemie
rolnictwa ekologicznego. Sporo miejsca poŚwięciła teŻ kształtowaniu jakościplonu zięmniaka
z uprawy ekologicznej.

Z

sukcesami podejmowała tęŻ różnorodną grupę zagadnien badawczych nie
zwtązanych z ekologiczną upfawą ziemniaka' w Ęm kształtowaniem architektury łanu tej
roŚliny. Dr KrystynaZarzyhska w swoich pracach podejmuje aktualne zagadnieniabadawcze'

a jej badania są nowatorskie. Doświadczenia prowadzonę Są poprawnie pod względem
metodYcznym i wyróżniaią się dużą starannościa.Publikacie dr K. Zarzyńskiei charakteryzuie

prawidłowa interpretacja wyników oraz rzęczowa dyskusja. Większośó badan Habilitantki

łączy ceIe po7nawcze

z

potrzebami praktyki rolniczej.

Z

analizy Jej dorobku wynika' iz

podejmowana problematyka badavlcza dobrze odpowiada na oczekiwania kięrowane pod
adresem Środowiska naukowego, a dotyczące orientowania badan na cele utylitarne - na
badania dające się wdrozyć do praktyki rolniczej.

Wiele badan dr iflŻ. Krystyna Zarzynska ztęaIizowała w ramach działalności
statutowej

IHAR' btała ldział w licznych

badaniach finansowanych przez Ministerstwo

Rolnictwa i Rozwoju Wsi (te ostatnie dotycząproblematyki badawczej wynikającej zpotrzeb
rolnictwa ekologicznego)' Kandydatka prowadzlła takŻę badania we współpracy
międzynarodowej. Jeślichodzi

Uprawy Nawożenia

i

o

partnerow krajowych, to współpracowała

Gleboznawstwa

-

z

Instytutem

PIB w Puławach, Szkołą Główną Gospodarstwa

jak równieŻ z
Wiejskiego w Warszawte, z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych,
Uniwersytetem Technlczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Współpraca naukowo_bada-wczaz

jednostkami naukowymi

w kraju i za grarlcą jest to wyrazem dęenia Kandydatki

podnoszenia swoich umiejętnoŚci

i

do

kwalifikacji, jak również gotowoŚci do podejmowania

badań interdyscyplinarnych.

dr Krystyny Zarzyiskiej sprowadzały Się do doboru
systemie
odmian do ekologicznej uprawy ziemniaka, ochrony ziemniaka uprawianego w
Zasadnicze kierunki badan

oraz
rolnictwa ekologicznego, ksztahowania jakościplonu ziemniaka Z uprawy ekologicznĄ
zięmniaka.
różnorodnej grupy zagadnienbadawczychnie rwiązanych z ekologiczną uprawą

Zagadntenlu temu Autorka poświęciła12 publikacli. Badania nad tym zakresem
w warunkach
prowadztła przez 15 lat, poddając ocenie ponad 30 odmian. Stwięrdziła, Że

Plony
klimatycznych Polski, lepiej w uprawie ekologicznej sprawdzały się odmiany krajowe'
odmian'
zależaływ większym stopniu od przebiegu pogody w latach badań oraz właściwoŚci
Większą stabilnośćplonów stwierdziała na mocniejszych glebach.

Ochronie ziemniaka uprawianego w systemie rolnictwa ekologicznego Habilitantka
jak: rola właściwego
poświęciła15 prac. W tym kontekście podejmowała takie zagadnienia

przygotowania sadzeniaków, rozwój chorób ziemniaka i metody ich zwaIczania'
odchwaszczanię plantacii ekologicznvch i zdrowotnośó sadzeniaków. nawadnianię iako

czynnik plonotwórczy. Autorka wykazała m.in., że pomimo większego zachwaszczenia

plantacji ekologicznych, mechaniczne odchwaszczanie było wystarczająco skuteczne.
Udowodniła, że wśrodzabiegów agrotechnicznych największy wpływ na wydanośÓ i
strukturę plonu zięmniaka miało nawadnianię. Podkreśliłapotrzebę doskonalenia walki z

mszycami' jako wektorami wirusów, wykazując, Że w

3 strefie

zagroŻenia ekologiczne

nasiennictwo odmian o niskiej odporności na wirusy jęst niemożiiwe.
Kształtowania jakości plonu ziemniaka ekologicznego

Badania nad kształtowaniem jakościplonu ziemniaka Z uprawy ekologicznej Autorka
za.warła

w

10 publikacjach.

większoŚci

z

tych ptac v,rykazała korzystniejszy skład

a
stwierdzała większą zawartośc w

chemiczny bulw
NajczęŚciej

W

z

planatcji ekologicznych,

zaTazem mniej korzystny

bulwach witaminy

ich

C oraz

\^rygląd.

związków

bioaktywnych, a mniej szą azotanów.

Habilitantka oprócz kwesti związanvch z ekologicłna LLpIawą zięmniaka, podeimowała
teŻ roŻnorodne badania nie zwiapane Z rolnictwem ekologicznyffi, W tym tematykę wigoru

i

sadzeniakó*, *piy*., wielkości bulw mate cznych na wydajnoŚć

strukturę plonu, czy

wpływu stresów abiotycznych, jak SuSZa i wysoka temperatura,narozwój i plonowanie bulw.
W ramach tej grupy prowadzonych badań dr K. Zarzynska określiławięlkoŚci

wskaŹników charakteryzujących fazy rozwojowę ziemniaka, a mianowicie: długoŚć okresu

spoczynku, iŃubacji, początkowego rozwoju kielków korzeni i częścinadziemnej.
opracowal a tęŻ 9_cio stopniową skalę określaniadługościspoczynku bulw. Badając
plonu
zaleŻności między wielkoŚcią sadzeniaków i liczbą wytwarzanych łodyg oraz strukturą
potomnych, określiłaoptynalnąIiczbę pędów na 1 ha. Według Niej maksymalny plon

bulw

bulw dużych uzyskuje się przy 100

-

150 tysiącach pędów na 1 ha, a frakcji handlowej przy

200-250 tysiącach pędów, zaśsadzeniaków przy 300-350 tysiącach pędów- Badnia te
pozwo1iły jej na opracowanie i wdrożenie do prakĘki pojęcia ksztahowania architektury łanu
ziemniaka, rozumianego jako sterowanie wielkoŚcią sadzeniaków

i

gęstościąsadzenia' by

uzyskać optymalną dla danego kierunku up1awy liczbę pędów nd jednostce powierzchni.
Pozwala to na określenie takiej gęstościsadzenia, by uzyskaó maksymalny plon bulw
poządanej wielkości.

Do ważniejszych osiągnięć dr inż. Krystyny Zarzyitskiej za|iczam:

weryfikacie przvdatności szerokiei grupy odmian ziemniaka do uprawv ekologicznei"
w tym wskazanie, Że najważniejszą cechą takich odmian winna być zwiększona
odpórnośó na organizm grzybopodobny Phytophtora infestans, powodujący zarazę
ziemniaka. a w dalszęi koleinościwielkośćplonu, ładny wyeląd bulw i dobre walory
smakowe;
-

- ocenę wpływu skrajnych warunków wegetacji, na rozwój i plonowanie ziemniaka w
uprawie ekologicznej- i konwencjonalnej, w tym stwierdzenie, Że w |ata o
niekorzystnych-warunkach pogodowych silniejszą negatyrłmą reakcję ziemniaka
odnotowano w uprawie ekologicznej

;

- wykazanie, że presja Zaruzy w systemie ekologicznym jest mniejsza niz w s}'temie
konwencjonalnym, co dotyczy zarówno początku poruzenia jak i dynamiki jej rozwo-

jr;

- okreŚlenie łvpływu ekologicznej uprawy ziemniaka na jakośÓ handlową bulw, w tym

;'zewnętrzie" cechy tej jakościSą gorsze w systemie ekologicznym
wykazanie, Ż6
(zdrobnienie bulw, zwiększone porazenie chorobami);

- wykazanie,

Że jakośćhandlowa

bulw w większym stopniu zaleŻy od warunków

klimatyczno-glebowy ch oraz cech odmianowych, niZ od systemu rolniczego;

- stwierdzenie, Że prozdrowotne walory ziemniaka, zależą od systemu jego uprawy,
warunków siedliskowych i cech odmianowych;

v,rykazanie, Że w dązeniu do poprawy jakoŚci plonu z planatĄi ekologicznych,
najważniejszymi czynnikami są dobór odmian oraz nawadnianie kroplujące;

-

- okreś1enięwielkościwskazników charakteryzujących fazy rozwojowe ziemniaka;

-

opracowanie

i

wdrożenie do praktyki pojęcia ksztahowania architektury łanu

ziemniaka;
_ określeni e zasad ustalania

takięi gęstości sadzenia, by uzyskaĆ maksymalny plon

bulw pożądanei wielkości.

Dorołrek dydakĘczny i popularyzatorski

W latach 1985

-

Ż0OŻ Hab1litantka nauczaŁaprzedmiotów zawodowych

w Zespole

szkół Rolniczychw Serocku. Więlokrotnie w latach od 2003 do 2017 roku była opiekunem
w
studentów SGGW, odbywających 2 _ 4 miesięazne praktyki w oddziale IHAR-PIB
Jadwisinię. W latach 2003 - Ż006 była wykonawcą badań w programie europejskim
..Improved organic fertilizer managemerrt for high nitrogęn and water use eff,rciency and
Brała aktywny
reduced pollution i crop system - FertorgaNic, EU 5th Framework Project.
./

/t
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udziaŁ w wielu międzynarodowych

i krajowych konferencjach naukowych. Była członkiem

6-ciu komitetów organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferęncji naukowych.

Duze

zaangażowanie Kandydatki

i

prowadzonych szkoleniach dla rolników
(współautorstwem)

4

w

upowszechnianie wiedzy vłytaża się w

doradców oDR, a przede wszystkim autorstwem

5 pr ac popularno _naukowych.

Podsumowując dorobek naukowy dr inŻ' Krystyny Zaruyfskiej na|eŻy stwierdzić, że
jest on jasno ukierrrnkow arty, czyniąc Ją czołową postacią w grupie naukowców zajmujących
się badaniami

z

zakłesu uprawy ziemniaka. Prowadząc działalnośćnaukową współpracuje z

wie|oma oŚrodkami naukowymi. Prowadzi szkolenia

i

jest autoręm lub wspołautorem

licznych publikacj i o charakterzę upowszechnieniowym.

Na podstawie przedstawionych dokonań badawczych, współpracy międzynarodowej,
osiągnięć dydaktycznych i popu\aryzatorskich stwięrdzam, że KrysĘna Zarzyńska jest
pracownikiem naukowym o jasno określonych zainteresowaniach baóawczych, a jej dorobek
dokumentui e istotną aktywność naukową'

4.

Wniosek końcowy

dr Krystyny Zarzynskie|, w tym
osiągnięcia naukowego w postaci monotematycznego cyklu 8_miu publikacji
Podsumowuiąc ocenę dorobku naukowego

,'Środowiskowo_agrotechniczne

w

uwarunkowania plonowania i jakości ziemniakauprawianego

systemie ekologicznym'' oIaZ pozostałych osiągnięÓ

or ganizacyjnych, stwierdzam, ze

w tym

dydaktycznych i

:

jednoznaczslie wyprofilowany dorobek naukowy, wystarczający do
uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Jej prace badawczę stanowią
wartościowy wkład w rozwój agronomii jako dyscypliny naukowej,

- posiada ona

monotematycznych publikacji, w ramach
osiągnięcia naukowego, cechuje wysoka wartośćpoznawczai potencjał aplikacyjny,

- wyniki

badań przedstawionę

w cyklu

-

pozostały dorobek naukowy wnosi cenne wartościpoznawczę
zakresie problematyki uprawy ziemniaka,

i

pra|dyczne w

_ posiada ąnaczący ,dorobek w działalnościpopularyzatorskiej, dydaktycznej i
orgu"izacyjnej, co czyni Iąw pełni samodzielnym pracownikieim naukowym.

Wobec povłyŻszego Habilitankta spełnia wymagania określone w art.

16 ustawy

z dnia

14 marca 2003r., o stopniach naukowych i tytule naukow1łn otaz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki (Dz.lJ. z. Ż0a3.. nr 65. poz.595,Dz.IJ. z. Ż005t.. nt 164 poz. 1365. Dz. U. z
,/l

- .t

201It. nr 84, poz. 455) orazw rozpotządzeniu MNiSW z dllta 1. wrzęśniaŻ01l t., w sprawie

knteńów oceny osią'gnięó osoby ubiegającei się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
Wnioskuję zatem do Rady Naukowej Instyfutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowego Instytutu Badawczego

w Radzikowie, o nadanie dr Krystynie Zaruyńsktej

stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomi.

:---'-"- -__t
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dr hab. Józef Tyburski, prof.

olsztyn, dn. 9 kwietniaŻ0l9 r.
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