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Recenzja dorobku naukowego
dr. inż. Franciszka Wielebskiego
w związku z postępowaniem habilitacyjnym przed Radą Naukową
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie
Sylwetka Kandydata
Dr inż. Franciszek Wielebski urodził się 15 kwietnia 1957 roku w Koźminie. W 1982
roku ukończył studia wyższe na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu i uzyskał
tytuł magistra inżyniera rolnictwa na podstawie pracy pt.: „Wpływ formy i sposobu podziału
dawki nawozów azotowych na wzrost, rozwój i plonowanie słonecznika oleistego",
wykonanej pod kierunkiem dr. Czesława Muśnickiego. Stopień naukowy doktora nauk
rolniczych, w zakresie agronomii, uzyskał również w Akademii Rolniczej w Poznaniu w 1997
roku za rozprawę pt.: „Zmiany ilościowe i jakościowe u różnych odmian rzepaku ozimego pod
wpływem wzrastających dawek siarki", opracowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Czesława
Muśnickiego. Praca zawodowa dr. inż. Franciszka Wielebskiego od początku związana była z
Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, gdzie pracuje obecnie na stanowisku adiunkta w
Samodzielnej Pracowni Technologii Produkcji Roślin Oleistych w Poznaniu.

Ocena osiągnięcia naukowego
Przedstawione przez dr. inż. Franciszka Wielebskiego osiągnięcie naukowe obejmuje
monotematyczny cykl publikacji zatytułowany „Nawożenie siarką jako istotny czynnik
agrotechniczny kształtujący wielkość i jakość plonu rzepaku ozimego Brassica napus L " . Na
osiągnięcie naukowe składa się łącznie 6 oryginalnych prac twórczych, opublikowanych na
przestrzeni lat 2006-2012 w czasopiśmie Rośliny Oleiste - Oilseed Crops, których dr inż.
Franciszek Wielebski jest jedynym autorem. Wszystkie prace dotyczą problematyki z zakresu
optymalizacji nawożenia siarką rzepaku ozimego i są ze sobą ściśle powiązane, przez co
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Jak słusznie zauważa dr inż. Franciszek Wielebski, w przedstawionym do oceny
osiągnięciu naukowym, rzepak podobnie jak inne rośliny z rodziny kapustowatych należy do
roślin siarkolubnych, pobierających duże ilości tego składnika w całej swojej ontogenezie. Z
dotychczas przeprowadzonych różnorakich badań i doświadczeń wynika, że rzepak na
wytworzenie 1 tony nasion i odpowiedniej masy słomy pobiera około 15-20 kg siarki. W
związku z tym siarkę uważa się obecnie za czwarty, po azocie, fosforze i potasie,
najważniejszy składnik nawozowy dla tego gatunku. Jednocześnie postępujący od lat 90. XX
wieku spadek emisji siarki do atmosfery oraz zmniejszenie ilości tego składnika wnoszonego
w nawozach do gleby przyczyniły się do powstania deficytów na wielu polach uprawnych, co
w dalszej konsekwencji doprowadziło do obniżenia plonów nasion rzepaku oraz często
pogorszenia ich jakości.
W kontekście przedstawionych powyżej faktów uważam, że wieloaspektowa ocena
nawożenia siarką jako istotnego czynnika agrotechnicznego kształtującego ilość i jakość
plonu rzepaku ozimego Brassica napus L. przeprowadzona przez dr. inż. Franciszka
Wielebskiego jest w pełni uzasadniona zarówno ze względów naukowych jak i praktycznych.
W pierwszej pracy pt.: „Nawożenie różnych typów odmian rzepaku ozimego siarką w
zróżnicowanych warunkach glebowych. Cz. I. Wpływ na plon i elementy struktury plonu
nasion" Autor dokonał analizy wpływu zróżnicowanych dawek siarki (0, 10, 20, 40, 80 kg-ha"
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), stosowanych wiosną na elementy struktury plonu i poziom plonowania 6 form

hodowlanych reprezentujących 4 typy odmian rzepaku (mieszańce złożone - Lubusz i
Pomorzanin, mieszańce zrestorowane - BOH 3103 i MR 153, podwojony haploid - H5-198,
odmiana populacyjna - Lisek). Badania polowe przeprowadzono w latach 2003-2005, w
dwóch lokalizacjach (Zielęcin, Łagiewniki) w zróżnicowanych warunkach siedliskowych. Na
ich podstawie Habilitant stwierdził, że nawożenie siarką wpływało istotnie na wzrost plonu
nasion tylko w warunkach niedostatecznego zaopatrzenia roślin w ten składnik i było
uzależnione od roku badawczego i lokalizacji eksperymentu polowego. Ponadto wskazał, że
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w warunkach niedostatecznego zaopatrzenia roślin w siarkę najlepsze efekty plonotwórcze
uzyskano po zastosowaniu dawki 10 lub 20 kg na 1 ha. Jednocześnie nie stwierdzono
odmiennej reakcji zróżnicowanych typów rzepaku na nawożenie siarką, co uważam za cenny
wniosek, w kontekście jego dalszego praktycznego wykorzystania w technologiach uprawy
nowych odmian mieszańcowych i populacyjnych.
Druga praca pt.: „Nawożenie różnych typów odmian rzepaku ozimego siarką w
zróżnicowanych warunkach glebowych. Cz. II. Wpływ na jakość i skład chemiczny nasion" jest
kontynuacją i rozszerzeniem dotychczasowych badań z zakresu optymalizacji nawożenia
siarką różnych typów odmian rzepaku ozimego w kontekście jakości uzyskanych plonów
nasion. Kandydat w zebranych nasionach określił zawartość białka ogółem i tłuszczu
surowego oraz skład kwasów tłuszczowych, a także przeanalizował zawartość i udział
poszczególnych glukozynolanów z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych.
Stwierdził, że stosowane dawki siarki we wszystkich latach badań istotnie zwiększały
zawartość glukozynolanów w nasionach wszystkich badanych typów rzepaku oraz, że
przyrost zawartości glukozynolanów alkenowych był trzykrotnie większy niż glukozynolanów
indolowych. Jednocześnie nie odnotowano istotnego wpływu nawożenia siarką na skład
kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, co ma praktyczny wydźwięk biorąc pod uwagę
skalę przerobu rzepaku na olej konsumpcyjny w Polsce.
Trzecia praca zatytułowana
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dwuczynnikowych doświadczeń polowych (łącznie 17 doświadczeń) realizowanych w IHAR
Poznań. Doświadczenia przeprowadzono w układzie losowanych podbloków, a czynnikami
badawczymi w kolejności były zróżnicowane dawki siarki oraz różne typy odmian rzepaku
ozimego. Dokonano oceny wpływu nawożenia siarką na uzyskane w różnych lokalizacjach
plony nasion oraz określono maksymalny przyrost plonu względem zastosowanej dawki
siarki. Stwierdzono, że efekt nawożenia siarką był zróżnicowany w poszczególnych latach i
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