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,,Mo2liwo56 wykorzystania popiolu z biomasy i osad6w Sciekowych do nawoLenia

topinamburu na cele energet5rczne tt

W ostatnich latach polityka Unii Europejskiej skupia sig w doS6 wyru2ny spos6b - spoSr6d

wielu innych - na dw6ch nastgpuj4cych zagadnieniach: zmniejszenie emisji ditlenku wqgla

orcz ogruniczenie skladowania odpadowych produkt6w z gospodarki komunalnej i energetyki

zawodowej. Spalanie biomasy lesnej i rolniczej powoduje ograniczenie emisji coz , zal

wykorzystanie powstajqcego w wyniku tego procesu popiolu do nawoZenia gleby i roSlin

dzialapozytywnie w zakresie dw6ch wczeSniej wymienionych zagadnieri. Popi6t z biomasy

zawiera, z rcgtily duz4 ilos6 makroskladnik6w, zwlaszcza potasu oraz charakteryzuje sig

wysokim odczynem (pH) nawet do 12-13. Brakuj4ce elementy - materia organicznai azot-

zawarte s4 w osadach Sciekowych. W zwiqzku z czym komplementarne wykorzystanie tych

dw6ch produkt6w odpadowych moZe mied duZe znaczenie naukowe i praktyczne. Takiego

ciekawego z punktu widzenia naukowego i praktycznego zadania podjqta sig mgr

Zapalowsk a. Zacel pracy postawila sobie oceng reakcji 2 odmian topinamburu na nawoZenie

4 dawkami popiolu z biomasy drzewnej oruz2 dawkami osadu sciekowego.

podstawg rozprav{y doktorskiej stanowi 2-letnie doSwiadczenie polowe przeprowadzone

w latach 2013-2014 w kt6rym uwzglgdniono 3 czynniki: jako czynnik pierwszy 4 poziomy

nawozenia popiolem (0; 4,3;8,6, 12,8 t ha-l), jako czynnik drugi 2 poziomy nawoZenia

osadem Sciekowym (0 - kontr ola bez osadu, 30,3 t ha-t) i jako trzeci dwie odmiany

topinamburu ( holenderska Gigant i polska Albik)'

Zakrespracy jest szeroki, gdy| obejmuje ocenQ plonowania, cech biometrycznych roSlin

oraz skladu chemicznego gleby i materialu roSlinnego pod wzglgdem zawartoSci
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makoskladnik6w i mikroskladnik6w. Dodatkowo oceniono cechy zwiqzane z wartoSci4

energetyczn4 i policzono wsp6lczynniki korelacji i r6wnania prostych regresji'

praca zauriera\qcznie ze spisem literatury 75 stron, kt6re obejmuj4tekst i spis literatury

oraz dodatkowo 16 tabel i 7 zd1E6. uklad z podzialem na poszczeg6lne rczdzialy i

podrozdzialy typolvy jest dla prac o chataktetze doSwiadczalnym i powszechnie stosowany'

TreS6 pracy zgodna jest zjej tytutem. Cel badari zostal sformulowany w podtozdziale ,'Cel

pracy". Postawione zadaniaAutorka konsekwentnie realizuje w swojej rozprawie'

Przegl4d literatury jest obszerny i dobrze wprowadza w zagadnienia zwiqzane z

problematyk4 badan. Mgr Zapalowska podzielila omawiane zagadnienia na 3 czgSci - osad

Sciekowy, popi6t z biomasy i topinambur - i omawia szczeg6lowo zar6wno charakterystykq i

mozliwoSci wykorzystania badanych odpad6w jak i przydatnoSc do uprawy topinamburu jako

roSliny energetycznej. Spos6b napisania tego rozdzia\u,liczba cytowanych pozycji literatury

oraz fakt, 2e znaczna czq56 z nich jest obcojEzyczna (gl6wnie w jqzyku angielskim) wskazuje

na dobre rozeznanieAutorki w podjqtej problematyce badawczej.

Metodyka pracy przedstawiona jest dobrze, zar6wno w czgsci dotyczqcej opisu

doSwiadczenia, warunk6w glebowych, meteorologicznych jak i metodyki pomiar6w

biometrycznych roslin oraz analizchemicznych roSlin i gleby. Analizq statystyczn4 wynik6w

przeprowadzono poprawnie przy zastosowaniu analizy wariancji oruzp6lptzedzial6w ufnoSci

wyliczonych testem Tukeya, jak r6wni e2 policzenia korelacji i regresji dla wybranych

uklad6w wynik6w. NaleZy szczeg6lnie wyt62ni6 DoktorantkQ za wyb6r ukladu

doswiadczalnego. uklad split-plot split-block jest szczeg6lnie predysponowany do tego typu

doswiadczerl, gdyz daje mozliwosi zmechanizowania zastosowania poszczeg6lnych

czynnik6w. Nie jest on latwy do interpretacji, gdy? analiza wariancji zav'neta 5 bl9d6w'

jednak program Analvar 5.3 FR , autorstwa prof. Rudnickiego, nie tylko umoaliwia
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policzenie ANOV-y i wartoSci NIR, ale daje sposobnoSi wyboru jako wlaSciwego wariantu -

jednego z cztercch mozliwYch.

Om6wienie wynik6w napisane jest wla5ciwie, interpretacj a w zasadzie zgodna z

przedstawionymi obliczeniami statystycznymi. NaleZy zvn6ci6 uwagg na fakt 2e, jeSli t62nica

jest nieistotna to Autorka nie wskazuje na ich wyst4pienie - jedynie zaznacza wyst4pienie

tendencji. Autorka w spos6b wyczerpuj4cy opisuje uzyskane wyniki, przyjmuj4c

konsekwentnie kolejnoSi w omawianiu poszczegolnych czynnik6w. Sprawia to Ze, ten

rozdziaLjest czytelny i latwy w odbiorze. Swiadczy r6wniez o dobrym zorientowaniu Autorki

w zagadnieniach dotycz4cych prezentowanej rozprawy. Tabelaryczne przedstawienie

wynik6w jest przejrzyste i czytelne. Mgr Zapalowska przedstawia pelne zestawienie

wszystkich Srednich dla kombinacji dla plonu, cech biometrycznych i cech zwiEzarrych z

warto5ci4 energetyczn4 W przypadku oceny wplywu badanych czynnik6w na sklad

chemiczny gleby i masy nadziemnej topinamburu ograniczono sig do podania Srednich dla

efekt6w gl6wnych, pomijaj4c nieistotne interakcje. Opracowanie wynik6w zostalo osobno

wykonane dla pierws zego i drugiego roku. uwaZam to za celowe, gdyzkazdy rok badan jest

jukby osobn4 czEkciq, i liczenie syntezy (tylko 2 lata i charakter badari - zastosowanie

czynnik6w doSwiadczalnych tylko raz w 1 roku) nie upowaZnia nas do wykonania takiej

analizy.

Dyskusja jest obszerna (9 stron), napisana w spos6b uporz4dkowany' co powoduje, 2e

czyla sig jq z przyjemnoSci4. Obejmuje wszystkie gl6wne zagadnienia stanowi4ce cel pracy'

Autorka w systematyczny i logiczny spos6b przechodziprzezkolejne zagadnieniatozwahai4c

w kazdym przypadku argumenty za i przeciw okreslonym stwierdzeniom. wyniki badan

wlasnych w przekonywuj4cy spos6b skonfrontowala z danymi z literatltry krajowej i

zagranicznej, cytuj4c l4cznie w pracy 183 pozycje. Na uwagg zasluguje batdzo dobre

wykorzystanie aktualnych akt6w prawnych, zwiqzanychomawianymi zagadnieniami'

4L
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Praca zakohczona jest 8 wnioskami, kt6re napisane sA poprawnie i obejmuj4 caloS6

ptzeptowadzonych badan. Na uwagg zasluguje podsumowanie, kt6re moze byi podstaw4 do

wykorzystania wynik6w badari zawartych w rozprawie doktorskiej w szeroko pojgtej

praktyce. Uwuharn, r6wnieZ 2e powyhsze badania powinny by6 kontynuowane, gdyL jak

wskazuj4 wyniki szeregu prac zastosowanie osad6w Sciekowych daje najlepsze efekty w 3

roku badan. Dodatkowo warto byloby zajq( sig czg(ici4 podziemn4 czyli bulwami,

stanowi4cymi r6wnieZ wartoSciowy material

Stwierdzam, 2e przedstawiona do recenzji praca zatzvirera wiele ciekawych wynik6w o

znaczenht poznawczym i praktycznym a Autorka wykazala sig umiejgtno5ci4 ich

analitycznego przedstawienia, przedyskutowania i wyciagnigcia wniosk6w.

Na podstawie pov,ryZszych fakt6w stwierdzam, 2e praca przygotowana przez mgr

Anitg Zapalowsk4 spelnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim i wnioskujg o

dopuszczenie Jej do publicznej obrony.

R6wnoczeSnie ze wzglgdu na wysoki poziom naukowy oraz mo2liwoS6 praktycznego

wykorzystania wynik6w stawiam wniosek o wyr62nienie powyZszq pracy.

Szczecin,4.09.20l5r.
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