Z A L 4 C Z N I K Nr1
stanowi^cy uzasadnienie pozytywnej opinii wniosku o nadanie
dr inz. Zbigniewowi Jaroszowi
stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych, w dyscyplinie ogrodnictwo

Dr Zbigniew Jarosz jest absolwentem Wydzialu Ogrodniczego Akademii Rolniczej w
Lublinie. Studia ukonczyi w roku 1996 uzyskuj^c tytut magistra inzyniera ogrodnictwa na
podstawie pracy „Wplyw roznych metod utrzymania gleby w sadzie jabloniowym na jej struktur?
oraz wodoodpomosc agregatow" wykonanej pod kierunkiem prof, dr hab. Tadeusza Kesika. W
latach 1997-2002 pracowal na stanowisku asystenta w Katedrze Uprawy i Nawozenia Roslin
Ogrodniczych na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Lublinie. Dyplom doktora nauk
rolniczych w zakresie ogrodnictwa, specjalnosc uprawa i nawozenie roslin ogrodniczych, uzyskai
w 2002 r. na podstawie rozprawy „Plonowanie i skiad chemiczny pomidora odmiany 'Cunero F i '
uprawianego na roznych podlozach w szklami", ktorej promotorem byl prof dr hab. Jozef
Nurzynski. Na stanowisku adiunkta w Katedrze Uprawy i Nawozenia Roslin Ogrodniczych
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pracuje od 2002 r. do chwili obecnej, natomiast od
01.09.2013 jest kierownikiem Pracowni Zywienia Roslin.
Osi^gni^ciem naukowym dr Zbigniewa Jarosza, w rozumieniu art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia
14 marca 2003 r. o stopniach naukowy ch i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz. U. 2003, Nr 65, poz. 595, z pozn. zm.), jest monotematyczna rozprawa naukowa pt.
„Wptyw zywienia krzemem na plonowanie oraz sktad chemiczny ogorka {Cucumis sativus L.) i
pomidora {Lycopersicon esculentum Mill.) w szklamiowej uprawie bezglebowej", opublikowana
w 2014 r. w serii Rozprawy Naukowe nr 383, przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie, stanowi^ca podstaw? post^powania habilitacyjnego.
Prof dr hab. Edward Borowski uznal podj^te badania za celowe i zasadne, gdyz rola
krzemu we wzroscie i plonowaniu roslin jest w swietle literatury niejednoznaczna i ci^gle
niedoceniana. Za najwi^ksz^ wartosc osiagniecia naukowego uznal wykazanie celowosci
suplementacji pozywki krzemionk^ koloidaln^ w st^zeniu 75-100 mg SiOidm"^ w uprawie
ogorka oraz 100 mg SiOidm"^ w uprawie bezglebowej pomidora, przez korzystne oddzialywanie
na wielkosc i jakosc plonu, a takze wykazanie, ze zrodlem krzemu w uprawach bezglebowych
moze bye odpowiednio dobrane podloze.
Prof dr hab. Anna Golcz pozytywnie ocenila wartosc merytoryczn^ pracy, ktora wedlug
niej jest osi^gni^ciem nowatorskim z logiczn^ mysl^ przewodni^, wnosz^cym nowe informacje
do wiedzy z zakresu zywienia roslin krzemem w uprawach bezglebowych i mog^cym znalezc
zastosowanie w praktyce. Jej zdaniem zastosowanie tylko jednej dawki krzemu w doswiadczeniu
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z pomidorem, moze budzic w^tpliwosci odnosnie formulowania jednoznacznych wnioskow.
Trudnosc ta pojawia si? rowniez w zwi^zku z wielow^tkowosci^ badan, mimo to wskazala, ze
wi^kszosc wnioskow jest adekwatna do uzyskanych wynikow i tylko niektore wymagaj^
uzupelnienia.

Jako

glowny

efekt

pracy

uznaia

stwierdzenie

pozytywnego

wplywu

dokorzeniowego stosowania krzemu w postaci roztworu krzemionki koloidalnej, niezaleznie od
zastosowanego podloza o zroznicowanej naturalnej zawartosci ogolnej krzemu i temple jego
uwalniania, na plonowanie i sklad chemiczny ogorka i pomidora w uprawie bezglebowej.
Prof,

dr hab.

Stanislaw

Kaniszewski zaznaczyl, ze rozprawa habilitacyjna jest

osi^gni^ciem tworczym, a wyniki przedstawione w sposob jasny i umiej^tnie zinterpretowane w
szerokim nawi^zaniu do literatury, s^ cenne pod wzgl^dem poznawczym i praktycznym. W
przeprowadzonych badaniach Habilitant wykazal korzystny wplyw suplementacji pozywki
krzemem na plon ogorka i pomidora oraz sklad chemiczny owocow i lisci, ktora nie miaia
jednoczesnie wplywu na zawartosc makro i mikroskladnikow w strefie systemu korzeniowego
analizowanych roslin. Zastosowane w badaniach podloza nie wplywaly na plonowanie roslin, z
wyj^tkiem mniejszego plonu wczesnego ogorka uprawianego na slomie.
Wszyscy recenzenci

zwrocili

uwag?

na dobre

przygotowanie Kandydata, ktory

zgromadzil i przestudiowal bogat^ literature przedmiotu, opublikowan^ glownie w ci^gu
ostatnich lat, co swiadczy o aktualnosci przeprowadzonych badan.
Pozostali cztonkowie Komisji zgadzaj^

si? z opiniami recenzentow

uznaj^c, ze

przedstawione w postaci monografii osi^gni^cie naukowe jest opracowaniem oryginalnym,
wnosz^cym nowe wartosci poznawcze do nauki o zywieniu roslin warzywnych w uprawie
szklamiowej, o duzym znaczeniu dla praktyki ogrodniczej. Wszyscy czlonkowie Komisji byli
zgodni, ze osi^gni^cie naukowe speinia wymagania ustawowe stawiane osobom ubiegaj^cym si?
0 nadanie stopnia doktora habilitowanego.
Czlonkowie Komisji zwracaj^ uwage, ze waznym argumentem przemawiaj^cym za
poparciem wniosku o nadanie dr Zbigniewowi Jaroszowi stopnia doktora habilitowanego jest
bardzo liczny i wartosciowy pozostaty dorobek naukowy. Kandydat do stopnia doktora
habilitowanego jest autorem lub wspolautorem 39 oryginalnych prac tworczych, w tym jedynym
autorem 8, a pierwszym 13 prac. Na jego dorobek sklada si? ponadto 18 artykulow w materialach
z ogolnopolskich konferencji naukowy ch, 6 monografii i 36 artykulow popularnonaukowych. Byl
rowniez recenzentem 2 prac w czasopismach z listy JCR, oraz 3 z listy B MNiSW. Na
podkreslenie zasluguje opublikowanie 19 prac w czasopismach z bazy JCR: Acta Scientiarum
Polonorum, Hortorum Cultus i Joumal of Elementology. Dorobek naukowy wg wykazu
czasopism MNiSW zgodnie z rokiem wydania wynosi 411 punktow, a sumaryczna wartosc
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wspolczynnika IF=10,281. Na uwag? zasluguja rowniez inne wskazniki: wartosc indeksu Hirscha
wg Web of Science wynosi 3, a liczba cytowan 31. Dorobek naukowy Habilitanta jest spojny
tematycznie, ukierunkowany na zagadnienia

zwi^zane z doborem podtozy i mineralnym

zywieniem roslin ogrodniczych w uprawach bezglebowych pod oslonami.
W zainteresowaniach naukowych dr Zbigniewa Jarosza wyroznic mozna badania nad
podlozami alternatywnymi dla welny mineralnej, latwiej szymi do utylizacji, bezpieczniejszymi
dla srodowiska i tanszymi. Okreslil takze przydatnosc piasku i piasku z dodatkiem torfu lub
superabsorbentu potasowego jako podlozy do bezglebowej

uprawy roslin szklamiowych.

Udokumentowal zmiany koncentracji sktadnikow pokarmowych w ryzosferze oraz w wodach
drenarskich przy uprawie bezglebowej i zroznicowan^ kolejnosc zat^zenia jonow w zaleznosci
od koncentracji skladnikow w pozywce. Wykazal przydatnosc slomy zboz jako podloza do
uprawy pomidora oraz okreslil w wyci^gu zawartosc makroskladnikow gwarantuj^cych
prawidlowy wzrost oraz wysoki plon owocow, ktore nalezy uznac jako rekomendacj? dla
praktyki ogrodniczej. Przedstawil zaleznosc pomi^dzy form^ nawozow potasowych stosowanych
do przygotowania pozywek, a plonem roznych gatunkow roslin. Bardzo cennym rezultatem tych
badan bylo wykazanie przydatnosci chlorku potasu do bezglebowej uprawy i jego wplywu na
ograniczenie akumulacji azotanow w cz^sciach uzytkowych roslin szklamiowych. Kurczqce si?
w ostatnich latach zasoby torfu sklonily dr Zbigniewa Jarosza do podj^cia badan w celu
zast^pienia go latwiej dost^pnymi i tanszymi materialami. Wykazal, ze takim dodatkiem w
uprawie truskawki moze bye przekompostowana

kora sosnowa, okreslaj^c jednoczesnie

optymalne nawozenie azotem w uprawie tego gatunku w roznych podlozach zawieraj^cych torf
Udowodnil przydatnosc keramzytu jako podloza w bezglebowej uprawie pomidora oraz wykazal
mozliwosc powtornego jego wykorzystania po wyplukaniu i odkazeniu chemicznym.
Prof dr hab. Anna Golcz wskazala, ze Habilitant posiada obszerny i wartosciowy dorobek
naukowy, charakteryzuj^cy si? oryginalnosci^ prowadzonych badan i umiej^tn^ ich interpretacj^.
Dorobek ten zostal znacz^co powi^kszony pod wzgl^dem ilosciowym i jakosciowym po
uzyskaniu stopnia doktora. Kandydat jest w pelni uksztaltowanym pracownikiem naukowym o
odpowiednich umiej^tnosciach warsztatowych oraz organizacyjnych, co moze stanowic podstaw?
do ubiegania si? o stopieh doktora habilitowanego. Wedlug prof, dr hab.

Stanislawa

Kaniszewskiego dorobek naukowy Habilitanta jest duzy, oryginalny i wartosciowy, a Jego
osiagniecia S4 znane w krajowych i zagranicznych osrodkach naukowych. Zdaniem prof dr hab.
Edwarda Borowskiego dorobek naukowy jest zupelnie wystarczaj^cy,

a na szczegolne

podkreslenie zasluguje imponuj^ca aktywnosc badawcza oraz wdrozeniowo-popularyzatorska
Habilitanta.
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Wszyscy czionkowie Komisji pozytywnie ocenili kompleksowe i ukierunkowane badania
Kandydata, zwracaj^c uwag? na ich duze znaczenie praktyczne. Wskazali, ze istotnym
dopelnieniem szerokiej dzialalnosci naukowej jest wykonanie bardzo liczny ch recenzji: 18
projektow badawczo-rozwojowych z programu Innowacyjna Gospodarka,

8 wnioskow z

programu badan stosowanych NCBR i 3 z programu Biostrateg. Habilitant byl kierownikiem w
dwoch projektach badawczo-wdrozeniowych (Urz^d Marszalkowski, firma Galeo), giownym
wykonawc^ i wykonawc^ w dwoch projektach badawczych MNiSzW, uczestniczyl w realizacji 3
projektow finansowanych z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki.
Byl ponadto czlonkiem trzech Komisji Ekspertow z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego oraz Narodowego Centrum Badan i Rozwoju. Kandydat podnosil kwalifikacje
zawodowe uczestnicz^c w liczny ch szkoleniach i stazach: odbyl 3 staze w Specjalistycznym
Gospodarstwie Ogrodniczym Solnos Fruktodling A.B. w Szwecji, uczestniczyl w 6 seminariach i
warsztatach szkoleniowych z zakresu analityki chemicznej i technik pomiarowych. O wartosci
dorobku naukowego

swiadczy rowniez przyznanie

dr Zbigniewowi Jaroszowi

nagrody

zespolowej pierwszego stopnia (2011) i nagrody indywidualnej trzeciego stopnia (2013) przez
wladze Uczelni.
Dziaialnosc dydaktyczn^ Kandydata recenzenci i czlonkowie Komisji ocenili bardzo
pozytywnie. Jest on dobrze przygotowany do prowadzenia zaj?c dydaktycznych po ukonczeniu
kursu pedagogicznego

dla nauczycieli akademickich. Habilitant aktywnie wl^czal si? w

poszerzanie oferty dydaktycznej Uczelni m.in. poprzez opracowywanie tresci programow
nowych przedmiotow

oraz

uczestnictwo

w pracach

zespolu

przy goto wuj^cego

studia

podyplomowe „Integrowana produkcja roslin". Realizowai wszystkie formy zaj?c ze studentami
z wielu (13) zroznicowanych tematycznie przedmiotow na trzech kierunkach studiow. Zaj?cia
dydaktyczne prowadzil nie tylko na macierzystej Uczelni, ale rowniez w Studium Generale
Sandomiriense i Panstwowej Wyzszej Szkole Zawodowej w Sandomierzu. Dotychczas byl
promotorem 19 prac magisterskich i 17 inzynierskich. Jego dziaialnosc docenili sami studenci
przyznaj^c Mu za „wklad i zaangazowanie w prac? ze studentami" „Zlot4 Marchewk?" wyroznienie Wydzialowej Rady Samorz^du Studenckiego Wydzialu Ogrodniczego.
Wedlug

czlonkow

Komisji

na

szczegolne

podkreslenie

zasluguje

dziaialnosc

popularyzatorska Kandydata, ktora swiadczy o fachowosci jak i o ch?ci krzewienia wiedzy wsrod
producentow i hobby stow. Przejawia si? ona w liczny ch publikacjach monograficznych (6) i
artykulach populamo-naukowych (36), a takze poprzez wyglaszanie wykladow i prelekcji (32).
Dziaialnosc organizacyjna dr Zbigniewa Jarosza jest bardzo roznorodna. Habilitant byl
lub jest m.in. czlonkiem Rady Wydzialu Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (drug^
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kadencj?), Wydzialowej Komisji ds. Nauki i Wspolpracy z Zagranic^, komisji egzaminacyjnej z
praktyk, opiekunem naukowym studentow oraz wspolorganizatorem V I i V I I I Lubelskiego
Festiwalu Nauki. Przez wiele lat wchodzil w sklad Kolegium Redakcyjnego miesi?cznika
„Dzialkowiec". Aktywnie uczestniczyl w organizacji pi?ciu konferencji naukowych. Jest
czlonkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych i Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
Zdaniem prof,

dr

hab.

Edwarda

Borowskiego dziaialnosc

dydaktyczno-wychowawcza,

popularyzatorska i organizacyjna budzi ogromne uznanie i dlatego stawia on wniosek o
wyroznienie tych form aktywnosci nagrody.
Na podstawie przedstawionych dokumentow Komisja stwierdza, ze dr Zbigniew Jarosz
ma znaczace osiagniecia naukowe i wniosi oryginalny, indywidualny wklad w rozwoj dyscypliny
ogrodnictwo. Habilitant wykazuje si? duz^ aktywnosci^ naukowy, z pasj^ i energi^ rozwija
badania nad poszukiwaniem nowych podlozy oraz optymalizacji uprawy roslin ogrodniczych w
uprawach bezglebowych, co pozwala oczekiwac, ze nurt ten b^dzie nadal kontynuowany.
Bior^c

pod

uwag?

jednoznacznie

pozytywne

oceny

osiagniecia

naukowego

przedstawionego w postaci monografii pt. „Wplyw zywienia krzemem na plonowanie oraz sklad
chemiczny ogorka {Cucumis sativus L.) i pomidora {Lycopersicon

esculentum Mill.) w

szklamiowej uprawie bezglebowej" oraz pozostalego dorobku naukowego, dydaktycznego i
organizacyjnego Habilitanta, czlonkowie Komisji habilitacyjnej uznali, ze dr Zbigniew Jarosz
spelnia wymagania zawarte w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U . 2003, Nr 65, poz. 595, z pozn. zm.)
oraz w Rozporz^dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011 r. (Dz.
U. Nr 196, poz. 1165) i dlatego pozytywnie opiniuj^ wniosek o nadanie stopnia naukowego
doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo.

Lublin, 8 kwietnia 2015 r.

Sekretarz Komisji

Przewodnicz^cy Komisji
Prof, dr hab. Stanislaw Cebula
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