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Recenzja

osiągnięcia naukowego, całokształtu dorobku naukowo-badawczego, działalności dy
daktycznej, popularyzatorskiej, organizacyjnej i współpracy międzynarodowej dr inż. 
Jana Buczka, w związku z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego doktora habi
litowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia

Podstawą opracowania są Autoreferat i zestawienie treści publikacji przygotowane przez 
Habilitanta, a także informacje dostępne w bazie Web of Science. W recenzji rozpatrywanego 
dorobku wzięto pod uwagę wymagania stawiane przez Ustawę z 14 marca 2003 roku o stop
niach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także Rozpo
rządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 września 2011 roku w sprawie kryte
riów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

1, Wykształcenie i przebieg pracy zawodowej

Dr inż. Jan Buczek jest absolwentem z 1992 roku kierunku studiów Ekonomika Produkcji 
Rolniczej na Wydziale Ekonomiki Produkcji Rolniczej Akademii Rolniczej w Krakowie, Filia w Rze
szowie, gdzie uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych 
w zakresie agronomii otrzymał w 2000 roku na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Krako
wie, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Zawartość metali ciężkich w glebie i roślinach wzdłuż 
szlaków komunikacyjnych południowo-wschodniej Polski”. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. 
Czesław Jasiewicz. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk rolniczych w 2000 roku podjął pracę na stano
wisku adiunkta w Zakładzie Mechanizacji Rolnictwa na Wydziale Ekonomii Akademii Rolniczej w 
Krakowie, Filia w Rzeszowie. W 2002 roku został zatrudniony w Zakładzie Mechanizacji Rolnictwa, 
a od 2006 roku w Katedrze Produkcji Roślinnej Wydziału Biologiczno-Rolniczego w Uniwersytecie 
Rzeszowskim w Rzeszowie na stanowisku adiunkta. W 2012 roku został starszym wykładowcą w 
Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Biologiczno-Rolniczym w Katedrze Produkcji Roślinnej, 
gdzie wciąż pracuje, będąc jej cenionym nauczycielem akademickim, zarówno pod względem działal
ności naukowej, jak i dydaktycznej.

2. Ocena osiągnięcia naukowego

Przedłożone do oceny osiągnięcie naukowe, stanowiące opracowanie zatytułowane 
„Ocena wybranych czynników agrotechnicznych w efektywności uprawy form jarych i ozi
mych pszenicy” dr inż. Jan Buczek zestawił w formie jednotematycznego cyklu 11 oryginal
nych publikacji. Synteza ma charakter kompilacyjny i opiera się na wynikach badań wielu 
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odrębnych eksperymentów, które zostały opublikowane w latach 2010 2016 w recenzowa
nych czasopismach krajowych (10 pozycji) i zagranicznych (1 pozycja). Są to pozycje współ
autorskie (7 jako pozycje dwuatorskie, 4 jako trójautorskie), jednak we wszystkich z nich Ha
bilitant jest wiodącym Autorem. Jego wkład w opracowanie publikacji polegał na współautor
skim opracowaniu koncepcji i metodyki badań, zaplanowaniu i wykonaniu doświadczeń po- 
lowych, opracowaniu statystycznym i interpretacji wyników oraz napisaniu wstępnej wersji 
pracy. Z oświadczenia Autora wynika, że jego wkład w powstanie publikacji wynosi od 70 do 
80%. Prace naukowe składające się na osiągnięcie naukowe ukazały się w takich czasopi
smach jak: Annales UMCS sec. E (3 pozycje), Acta Agrophysica (2 pozycje), Fragmenta 
Agronómica (2 pozycje), Progres in Plant Protection (2 pozycje), Nauka, Przyroda, Techno
logie (1 pozycja), Plant Soil Environment (1 pozycja). Ocena punktowa wszystkich publika
cji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego (wg punktacji MNiSW z roku wydania) 
wynosi 109 punktów, w tym jedna publikacja znajduje się w czasopiśmie wyróżnionym w 
Journal Citation Reports (IF 1,226). Wszystkie publikacje są nowatorskie w warstwie badaw
czej i utylitarnej.

Opracowanie stanowiące osiągnięcie naukowe obejmuje: wprowadzenie, cel badań, 
omówienie wyników badań i podsumowanie, wykaz literatury oraz skany wszystkich 11 oce
nianych publikacji. Celem przedłożonego przez Habilitanta opracowania była ocena wpływu 
wybranych czynników agrotechnicznych w efektywności uprawy form jarych i ozimych 
pszenicy, zwłaszcza odmian mieszańcowych na tle populacyjnych. Wszystkie publikacje sta
nowią merytoryczną całość, gdyż są powiązane tematycznie. Autor skoncentrował swoje ba
dania na zagadnieniach obejmujących:
- poziom plonowania i elementy składowe plonu, niektóre parametry architektury łanu i za

wartość chlorofilu mieszańcowych i populacyjnych odmian pszenicy ozimej w zależności 
od technologii uprawy i gęstości siewu (3 prace);

- ocenę wybranych wyróżników wartości technologicznej ziarna odmian mieszańcowych i 
populacyjnych pszenicy ozimej w zależności od technologii uprawy i gęstości siewu (4 pra
ce);

- analizę wpływu intensywności technologii uprawy na stan zachwaszczenia łanu odmian 
populacyjnych i mieszańcowych pszenicy (1 praca);

- ocenę wykorzystania metody łączonej mechaniczno-chemicznej i dawek herbicydów w re
gulacji zachwaszczenia pszenicy jarej (3 prace);

- optymalizację dzielonych dawek herbicydów aplikowanych w pszenicy ozimej (3 prace).
Postępujący w coraz szybszym tempie w rolnictwie postęp genetyczno-hodowlany i 

technologiczny powoduje wprowadzanie do uprawy nowych odmian roślin, które charaktery
zują się zwiększonym potencjałem plonowania, lepszą jakością plonu oraz specyficznymi 
wymaganiami uprawowymi. Wymaga to ciągłych badań agrotechnicznych adekwatnych do 
aktualnych wyzwań, z uwzględnieniem w nich roli głównych czynników uprawowych. 
Szczególną rolę w tych badaniach odgrywa pszenica, którą zalicza się do podstawowych zbóż 
konsumpcyjnych i paszowych. Jej uprawa w gospodarstwach jest wskaźnikiem intensywności 
i poziomu produkcji rolnej. Wysoka pozycja pszenicy w produkcji żywności możliwa jest 
dzięki postępowi biologicznemu, który pozwala wprowadzać do praktyki rolniczej nowe od
miany wykazujące coraz lepszą plenność i korzystniejsze właściwości użytkowe. Takie moż
liwości dają wprowadzane w ostatnich latach do uprawy odmiany formy mieszańcowej psze
nicy. W porównaniu z odmianami populacyjnymi cechuje je wyższy poziom plonowania, 
dobra odporność na choroby i wylęganie, a także tolerancja na jakość gleb oraz stresowe wa
runki środowiska.

Habilitant, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu praktyki rolniczej, podjął się oceny 
przydatności form mieszańcowych pszenicy do uprawy w polskich warunkach. Z jego ob
szernych badań, przedstawionych jako osiągnięcie naukowe, wynika, że mieszańce pszenicy 
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odmian Hybred i Hymack wykazywały wyższe i stabilniejsze plony ziarna niż odmiany popu
lacyjne Bogatka i Batuta, zarówno na glebach kompleksów pszennego dobrego, żytniego do
brego jak i zbożowo-górskiego. Do uzyskania wysokiego plonu ziarna odmiany mieszańcowe 
wymagały znacznie niższej gęstości siewu (220 ziaren-m'2) niż odmiany populacyjne (400 
ziaren-m'2). Dalsze zwiększanie gęstości siewu wprawdzie sprzyjało wyższej obsadzie kłosów 
na jednostce powierzchni, ale obniżało liczbę i masę ziaren z kłosa oraz masę 1000 ziaren, a 
przez to plon ziarna. Wzrost intensywności technologii produkcji powodował istotne zwięk
szenie plonu ziarna pszenicy, zarówno odmian populacyjnych i mieszańcowych, co wynikało 
z większej obsady kłosów oraz liczby i masy ziaren z kłosa. Ponadto technologia intensywna 
wpływała na wzrost LAI i SPAD i gwarantowała uzyskanie ziarna o lepszych cechach jako
ściowych, a zwłaszcza ilości białka i glutenu oraz zawartości frakcji białek zapasowych (glia- 
dyn w stosunku do glutelin). Odmiany mieszańcowe (Hybred i Hymack) wykształciły ziarno 
o nieco gorszych cechach jakościowych niż odmiany populacyjne (Bogatka i Batuta). Mie
szańcowa odmiana Hymack charakteryzowała się najniższą ilością białka, glutenu, frakcji 
albumin i globulin oraz wywołujących alergie podjednostek a/p, y, tu-gliadyn. Korzystniejsze 
warunki środowiskowe, zarówno w odniesieniu do odmian mieszańcowych jak i populacyj
nych, wpływały na gromadzenie w ziarnie większej ilości o/p, 7, <o-gliadyn i HMW-glutenin, 
nie różnicując zawartości albumin i globulin.

Ważnym osiągnięciem Habilitanta jest wykazanie, że w wyniku stosowania technolo
gii wysokonakładowej następowało ograniczenie zachwaszczenia w łanach odmian mieszań
cowych i populacyjnych, natomiast technologia średnio nakładowa była mniej efektywna w 
zmniejszaniu powietrznie suchej masy chwastów w porównaniu do niskonakładowej. Lepsze 
efekty przy ograniczaniu zachwaszczenia gatunków dominujących, w tym głównie Stellaria 
media, uzyskano dla mieszańcowych niż populacyjnych odmian pszenicy. Stwierdzono nato
miast zbliżony stopień zmniejszenia liczebności, zwłaszcza Chenopadium album, we wszyst
kich odmianach, a dodatkowo odmiana hybrydowa Hemack cechowała się dużą konkurencyj
nością w stosunku do Galium aparitie. Habilitant podkreśla, że uprawa odmian mieszańco
wych pszenicy w zasadzie nie powinna konkurować z odmianami populacyjnymi na glebach 
najlepszych, ale powinna być alternatywą na glebach średnich i wypierać z uprawy gorsze 
jakościowo gatunki zbóż i odmiany pszenicy populacyjnej.

W rolnictwie zrównoważonym jednym z podstawowych elementów nowoczesnych 
technologii uprawy form jarych i ozimych pszenicy jest regulacja zachwaszczenia. Obowiązu
jące obecnie zasady integrowanej ochrony roślin nakładają na producentów rolnych ograni
czenie stosowania chemicznych środków ochrony do niezbędnego minimum. Badania Habili
tanta wykazały zasadność stosowania do odchwaszczania zasiewów pszenicy jarej metody 
mechaniczno-chemicznej, w której stosując dwukrotne bronowanie oraz połowę zalecanej 
dawki herbicydów uzyskano zbliżoną efektywność zwalczania chwastów jak po zastosowaniu 
ich pełnych zalecanych dawek. Wysoką skuteczność tej metody w regulacji zachwaszczenia 
potwierdzono dla herbicydów Chwastom Tripo 540 SL (s.a. mekoprop + MCPA + dicamba), 
Sekator 6,25 WG (jodosulfon metylosodowy + amidosulfuron), Mocarz 75 WG (tritosulfuron 
+ dicamba) i Granstar Ultra SX 50 SG ( trifensulfuron + tribenuron metylowy). Habilitant 
wykazał, że odmiany pszenicy jarej, w porównaniu do kontroli, uzyskały istotnie najwyższe 
plony ziarna na wszystkich obiektach herbicydowych po zastosowaniu ich pełnych dawek 
oraz dawek zmniejszonych o połowę po wcześniejszym 2-krotnym bronowaniu zasiewów, 
natomiast na obiektach gdzie stosowano tylko połowę dawki herbicydów uzyskano istotnie 
niższe plony ziarna.

W strukturze florystycznej zbiorowisk chwastów poszczególnych odmian zaobserwo
wano podobny skład gatunkowy, a różnice dotyczyły ilości i powietrznie suchej masy wystę
pujących gatunków chwastów. Nie stwierdzono jednoznacznego wpływu badanych odmian 
jarej pszenicy zwyczajnej na stopień zniszczenia chwastów ogółem, a także na redukcję ich 
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powietrznie suchej masy. Natomiast odmiany pszenicy twardej (Durobonus, Duroflavus) oka
zały się mniej konkurencyjne w stosunku do chwastów w porównaniu z odmianami pszenicy 
zwyczajnej (Kandela, Waluta).

Uzyskane wyniki badań z pszenicą ozimą wskazują na możliwość zmniejszania dawek 
herbicydów stosowanych na wiosnę co najmniej o 25%, w odniesieniu do dawki zalecanej, 
bez istotnego obniżenia plonu ziarna. Stosowanie dawki herbicydów obniżonej do 50%, w 
stosunku do dawki zalecanej, było nieefektywne i powodowało zmniejszenie plonu ziarna. 
Taką tezę potwierdzono w badaniach z herbicydami Huzar 05 WG (s.a. jodosulfuron metylo- 
sodowy), Sekator 6,25 WG (jodosulfbii metylosodowy + amidosulfuron) i Arelon Dyspersyj
ny 500 SC (izoproturon). Stosowanie dawki herbicydów obniżonej o 25%, a ponadto dobór 
dla pszenicy ozimej odpowiedniego przedplonu, stosowanie dolistne nawozów mikroelemen
towych oraz dodatkowa aplikacja adiuwanta Atpolan 85 EC decydowało o plonie ziarna i 
zawartości w nim białka oraz o dorodności mierzonej masą 1000 ziaren, nie różnicując zasad
niczo pozostałych parametrów jakości ziarna.

Podsumowując przedstawiony przez dr inż. Jana Buczka cykl monotematycznych pu
blikacji, stanowiący osiągnięcie naukowe, należy stwierdzić, że opracowanie to spełnia wy
magania stawiane rozprawom na stopień naukowy. Obejmuje cykl 11-tu oddzielnych publi
kacji naukowych i stanowi całościowe opracowanie naukowe. Wyniki badań są ściśle ukie
runkowane tematycznie, a niekwestionowaną ich zaletą jest duża spójność merytoryczna. Ba
dania wnoszą nowe treści do dotychczasowej wiedzy w dyscyplinie naukowej agronomia, a 
zwłaszcza na temat wpływu różnych czynników agrotechnicznych na plonowanie i jakość 
ziarna nowych, mieszańcowych odmian pszenicy na tle odmian populacyjnych. Poziom mery
toryczny rozprawy ma dużą rangę naukową, a rezultaty w niej zawarte mają odniesienie do 
zajmujących w ostatnich latach w kraju w strukturze zbóż ponad 30% zasiewów pszenicy. 
Wyniki badań Habilitanta mają więc istotne znaczenie poznawcze oraz aplikacyjne, zarówno 
w odniesieniu do nauki, jak i praktyki rolniczej. Prace naukowe składające się na osiągnięcie 
zawierają szeroki materiał dowodowy, a zawarte w nich wyniki są bardzo cennym materiałem 
źródłowym w zakresie doskonalenia technologii produkcji pszenicy, zwłaszcza jej nowych 
odmian mieszańcowych, wchodzących do uprawy w Polsce po zarejestrowaniu w 2016 roku 
przez COBORU pierwszej hybrydowej odmiany Hybery oraz uprawianych już odmian z 
unijnego katalogu CCA. Rozprawa wnosi szereg informacji do piśmiennictwa naukowego z 
zakresu podstaw uprawy pszenic hybrydowych oraz możliwości ograniczania stosowania 
środków chemicznych do odchwaszczania plantacji pszenicy. Wychodzi naprzeciw wprowa
dzonemu, obligatoryjnemu stosowaniu w produkcji roślinnej zasad Integrowanej Ochrony 
Roślin obowiązującej od 1 stycznia 2014 roku. Zasady te wynikają z dyrektywy UE i zostały 
wdrożone w Polsce przepisami Ustawy o środkach ochrony roślin i Rozporządzeniem w 
sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin. Osiągnięcie naukowe może być podstawą 
dalszego postępowania w przewodzie habilitacyjnym dr. inż. Jana Buczka.

3. Ocena dorobku naukowo-badawczego i publikacyjnego

Dr inż. Jana Buczka cechuje duża dojrzałość badawcza i publikacyjna. Poza omówio
nymi już pracami, stanowiącymi osiągnięcie naukowe, w dorobku naukowym Habilitanta 
znajduje się szereg innych prac opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora. Jego zaintere
sowania naukowe są ukierunkowane na zagadnienia związane z problematyką technologii 
produkcji roślin zbożowych, ze szczególnym uwzględnieniem warunków siedliskowych 
(m.in. warunków glebowych, przedplonu) i wieki czynników agrotechnicznych (m in. gęsto
ści siewu, regulacji zachwaszczenia, ochrony insektycydowej, sposobu siewu, nawożenia mi
neralnego, dokarmiania dolistnego, regulatorów wzrostu, intensywności uprawy), na plono
wanie zbóż ozimych i jarych uprawianych w siewie czystym, mieszanek zbożowych o róż
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nym składzie komponentów, roślin bobowatych czy rzepaku. Ich tematykę można ująć w 5, 
wzajemnie się uzupełniających nurtów badawczych. Można w nich wydzielić takie zagadnie
nia jak:
- regulacja zachwaszczenia w zbożach poprzez ocenę skuteczności działania herbicydów oraz 

międzygatunkowe siewy mieszane;
- plenność chwastów segetalnych na polach odłogowanych;
- ocena doboru przedplonów i dawek nawożenia azotowego w uprawie pszenicy;
- zagospodarowanie i kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej województwa podkar

packiego;
- ocena zanieczyszczeń wybranych gatunków roślin uprawianych przy drogach Podkarpacia.

Najszerszy pod względem naukowym jest wątek badawczy dotyczący regulacji za
chwaszczenia w zbożach poprzez ocenę skuteczności działania herbicydów, który stanowi 
dopełnienie badań prezentowanych w osiągnięciu naukowym. Zagadnienie to, poza 6 publi
kacjami składającymi się na osiągnięcie naukowe, znalazło dodatkowe odzwierciedlenie w 
opublikowanych 9 oryginalnych artykułach naukowych. Na uwagę zasługują badania, w któ
rych Habilitant wykazał, że gatunki roślin segetalnych wykazują różną wrażliwość na herbi
cydy, a najbardziej podatne na ich stosowanie były Capsella bursa-pastoris, Sinapis arvensis 
i Myosotis arvensis. Szczególnie ważnym zagadnieniem badawczym od strony praktycznej są 
wyniki pozwalające na całkowite wyeliminowanie z upraw zbóż chwastów wieloletnich ta
kich jak Sonchus arvensis, Polygonum amphibium i Convolvulus arvensis przez herbicydy 
sulfonylomocznikowe, a Cirsium arvense przez pochodne MC PA Ważnym wątkiem tych 
badań jest problem wiosennej regulacji zachwaszczenia pszenicy ozimej, często niemożliwy 
jesienią w niektórych warunkach (m.in. późny siew, niewyrównane wschody, niesprzyjające 
warunki pogodowe). Autor wskazuje w nich, które herbicydy są najskuteczniejsze w zwal
czaniu Apera-spica-venii, Chenopodium album, Matricaria mariiima ssp. indora, Viola 
arvensis. Ciekawym wątkiem badawczym jest ocena stanu zachwaszczenia w warunkach 
czterech gęstości siewu i dwóch poziomów technologii uprawy w pszenicy ozimej oraz 
zmniejszonych dawek herbicydu w pszenicy jarej. Wynika z nich, że intensyfikacja poziomu 
agrotechniki istotnie ograniczała zarówno liczebność chwastów, jak i powietrznie suchą masę. 
W pszenicy ozimej nie potwierdzono natomiast wpływu liczby wysianych ziaren na liczbę 
chwastów, chociaż ich sucha masa pod wpływem dużej ilości wysiewu wyraźnie malała, a 
więc podobnie jak w pszenicy jarej. Herbicydy (bez względu na stosowaną dawkę) w porów
naniu do kontroli istotnie obniżały liczbę chwastów i ich suchą masę. Ważnym wątkiem do
robku naukowego Habilitanta są badania dotyczące wpływu mieszanek międzygatunkowych 
w ograniczaniu zachwaszczenia plantacji. Wykazał w nich, że mieszanki międzygatunkowe 
zbóż słabiej reagują na niekorzystne czynniki środowiska i wykazują większą konkurencję z 
chwastami dzięki lepszemu zwarciu łanu, przez co stabilniej plonują w porównaniu z siewami 
czystymi gatunków.

Kolejnym wątkiem badawczym Habilitanta, prowadzonym jako badania statutowe, 
któremu poświęcił 2 publikacje, a wyniki badań zaprezentował na 3 konferencjach, była oce
na plenności chwastów segetalnych na polach odłogowanych, które wciąż zajmują w kraju 
znaczny areał użytków rolnych (według GUS 1,5 min ha) i stanowią potencjalne zagrożenie 
ich diasporami dla sąsiadujących pól uprawnych. Badania Habilitanta wykazały, że na 3-4 
letnim odłogu gleby lessowej, na którym stwierdzono 13 taksonów chwastów owocujących, 
największą plenność wykazywały Conyza canadensis (średnio 36 tys. niełupek) i Daucus 
carola (średnio 76 tys. rozhipek), a maksymalna liczba diaspor na pojedynczym egzemplarzu 
dochodziła do 150-160 tys. W fitocenozie 3-letniego odłogu zlokalizowanego na glinie lek
kiej słabo piaszczystej stwierdzono obecność 31 taksonów roślin segetalnych, a najplenniej
szymi gatunkami były Mairicaria marilima ssp. indora (4,9 tys. niełupek) oraz Cirsium 
arvense (2,6 tys. niełupek). Plenność gatunków chwastów mierzona liczą diaspor wytworzo
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nych na roślinie była istotnie zależna od ich powietrznie suchej masy oraz liczby owoców lub 
owocostanów, a dla niektórych gatunków od ich wysokości.

Ważnym zagadnieniem badawczym podjętym przez Habilitanta, realizowanym w ra
mach badań statutowych, była ocena doboru przedplonów oraz stosowania zróżnicowanych 
dawek azotu aplikowanego doglebowo i dolistnie w dawkach dzielonych w uprawie pszenicy 
jarej i ozimej, któremu poświęcił 8 oryginalnych prac twórczych. Przedstawił w nich wpływ 
wybranych przedplonów zbożowych i niezbożowych na plonowanie i wybrane parametry 
jakościowe ziarna. Wykazał w nich, że najlepszym przedplonem dla obu form pszenicy, ze 
względu na wielkość uzyskiwanego plonu ziarna, był groch siewny. Korzystnie na plonowa
nie wpływał również przedplon owsa w porównaniu z rzepakiem ozimym, jednak ziarno wy
kazywało gorsze parametry jakościowe. Z badań wynika, że w stanowisku po grochu siew
nym i owsie można ograniczyć nawożenie azotowe pod pszenicę o 50 kg-ha1 N. Najmniej 
korzystna ze względu na istotne obniżenie plonu ziarna obu form pszenicy, co było do prze
widzenia, była uprawa pszenicy po sobie, która powodowała jednoczesne zmniejszenie w 
ziarnie zawartości białka i glutenu, nie różnicując liczby opadania. W badaniach dotyczących 
określenia optymalnych dawek azotu i sposobów jego stosowania na wielkość, strukturę plo
nu i jakość ziarna odmian pszenicy ozimej Autor wykazał, że odmiany reagowały istotnym 
wzrostem plonu na zwiększanie dawki azotu w stosunku do kontroli. Najkorzystniejsze pod 
względem plonowania pszenicy ozimej okazało się nawożenie azotem wynoszące 120 kg N 
stosowane w dwóch dawkach (60 kg N w formie sypkiej + 60 kg N jako trzykrotny zabieg 
dokarmiania dolistnego mocznikiem). W odniesieniu do plonowania odmian pszenicy jarej 
najkorzystniejsze było nawożenie azotem wynoszące 150 kg ha'1 N aplikowane w dwóch 
terminach (po 75 kg N - przed siewem i w fazie strzelania w źdźbło), a w odniesieniu do ja
kości ziarna w trzech terminach (po 50 kg N przed siewem, w fazie strzelania w źdźbło i 
kłoszenia). Oprócz pszenicy zwyczajnej Habilitant prowadził również badania z nawożeniem 
azotem jarych odmian pszenicy twardej. Wykazał w nich, że odmiany zapewniały jednakowy 
statystycznie poziom plonowania, a najwyższy plon ziarna zapewniały po zastosowaniu daw
ki 150 kg N stosowanej w trzech terminach.

Do nowatorskich metodycznie zaliczam cykl 3 oryginalnych prac twórczych Habili
tanta oraz opracowanie na ich podstawie 2 rozdziałów w monografiach dotyczących zagospo
darowania i kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej województwa podkarpackiego. 
Badania te podyktowane były z jednej strony prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi doty
czącymi tych zagadnień, a z drugiej opracowaniem unijnego projektu badawczego „Innowa
cje w technologiach roślinnych podstawą kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
przez samorząd terytorialny”. Są one bardzo istotne w aspekcie kształtowania polityki regio
nalnej oraz zróżnicowania regionalnego rolnictwa i obszarów wiejskich. W regionalizacji 
przyrodniczo-rolniczej wykorzystano metodę analizy skupień. Badania obejmowały wpływ 
czynników ekonomicznych, organizacyjnych i przyrodniczych na produkcję zbóż. Jako głów
ne kryterium zróżnicowania regionalnego w gminach przyjęto udział gatunków zbóż w struk
turze zasiewów, warunki siedliskowe wyrażone wskaźnikiem waloryzacji rolniczej przestrze
ni produkcyjnej gmin oraz udziałem ugorów i odłogów, warunki agrotechniczne obejmujące 
udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych, warunki organizacyjno-ekonomiczne dotyczące 
średniej powierzchni gospodarstwa oraz obsadę bydła i trzody chlewnej na 100 ha UR. Meto
da ta pozwoliła wydzielić wśród gmin województwa podkarpackiego 5 podregionów zróżni
cowanych pod względem wskaźnika rolniczej przestrzeni produkcyjnej i możliwości uprawy 
zbóż. Wykazała regionalne dysproporcje wykorzystania potencjału rolnictwa na Podkarpaciu. 
W tym wątku badawczym Habilitant zajmował się również bilansem materii organicznej w 
glebie w województwie podkarpackim oraz możliwością zagospodarowania biomasy na cele 
energetyczne, którym poświęcił 3 kolejne publikacje. Wykazał, że bilans materii organicznej 
w glebach jest ujemny, co wynika ze spadku produkcji zwierzęcej i zmniejszenia obsady 
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zwierząt, a przez to dopływu do gleby małej ilości materii organicznej z obornika. Minerali
zacji substancji organicznej sprzyja duża intensywność produkcji roślinnej i dominacja w 
strukturze zasiewów pszenicy ozimej, kukurydzy na ziarno oraz rzepaku ozimego. Z tego 
względu do zbilansowania materii organicznej w glebie konieczne staje się coroczne przy
orywanie słomy w ilości 2 t s.m.-ha1. W ostatnich latach problematyka badawcza Habilitanta 
została poszerzona o wykorzystanie biomasy jako surowca energetycznego. Zagadnienie to 
dotyczy pozyskiwania drewna odpadowego z lasów i gruntów leśnych na cele energetyczne, a 
także z sadów i ogrodów oraz poboczy dróg. Wskazuje również na potrzebę alternatywnego 
zagospodarowania na ten cel znacznych obszarów odłogów i ugorów oraz niezagospodaro
wanych trwałych użytków zielonych do produkcji szybko rosnących drzew, m in. topoli. W 
ten wątek badawczy, dotyczący biomasy, wpisuje się również opracowanie dotyczące meto
dyki sporządzania bilansu do obliczania zasobów słomy w zależności od potrzeby gospo
darstw, wsi, gminy. Wynika z niego, że w skali województwa podkarpackiego, a szczególnie 
w niektórych powiatach, występują nadwyżki tego surowca do alternatywnego wykorzysta
nia, m in. do zagospodarowania jej na cele energetyczne.

Bardzo ciekawym wątkiem badawczym Habilitanta, będącym kontynuacją analiz za
początkowanych jeszcze w ramach stażu doktoranckiego na potrzeby przygotowywanej roz
prawy doktorskiej, była ocena zanieczyszczeń wybranych gatunków roślin uprawnych przy 
drogach Podkarpacia. Wyniki te posłużyły do przygotowania 3 oryginalnych artykułów za
mieszczonych w krajowym piśmiennictwie naukowym i do prezentacji na konferencjach. Ich 
celem była ocena zawartości metali ciężkich w ziarnie i słomie zbóż, bulwach ziemniaka oraz 
jadalnych częściach warzyw uprawianych przy drogach regionu, a także określenie ich warto
ści użytkowej co do kryteriów przydatności konsumpcyjnej. Autor wykazał, że w przeważa
jącej części próbek ziarna, pobranych w odległości 5 m od drogi, wystąpiło jednoczesne za
nieczyszczenie dwoma pierwiastkami (Pb, Cd) zaliczanymi do metali ciężkich. Większość 
prób ziarna pszenicy i żyta (81%) oraz pszenżyta (75%), ze względu na zawartość kadmu 
dyskwalifikowała je z użytkowania konsumpcyjnego. Jeszcze w odległości 100 m od drogi 
ponad 50% ziarna badanych zbóż ze względu na wysoką zawartość kadmu nie spełniało wy
magań jakościowych odpowiadających jego przydatności konsumpcyjnej. Zdecydowane ob
niżenie jakości konsumpcyjnej ziarna zbóż dotyczyło także przekroczeń w nim zawartości 
ołowiu i to zarówno w odległości 5 i 50 m od drogi. Badania potwierdziły także zależność 
zawartości tych pierwiastków w ziarnie pszenicy, pszenżyta i żyta od odległości tych upraw 
od drogi i natężenia ruchu samochodów na dobę, szczególnie w odległości do 50 m, natomiast 
nie miało istotnego wpływu na zanieczyszczenie ziarna zbóż w próbach pobranych w odle
głościach 100 i 200 m od drogi. Biorąc pod uwagę najwyższe średnie zawartości ołowiu, 
kadmu i cynku w częściach użytkowych pszenicy należy stwierdzić, że najbardziej kumuluje 
te pierwiastki: ziarno pszenicy jarej < ziarno pszenicy ozimej < słoma pszenicy jarej < słoma 
pszenicy ozimej. Wykazał również, że słoma pszenicy ozimej i jarej kumulowała średnio 2- 
krotnie więcej ołowiu i ponad 1-krotnie więcej kadmu w porównaniu z ziarnem. Ocena psze
nicy wskazuje, że ziarno w ponad 50% prób pobranych w odległości do 15 m w przypadku 
ołowiu oraz pobranych w odległości do 50 m od drogi w przypadku kadmu nie spełniało wy
magań jakościowych odpowiadających przydatności konsumpcyjnej. Z roślin warzywnych 
najniższe średnie zawartości Cd i Pb stwierdzono w korzeniach marchwi i selera, a najwyższe 
w bulwach ziemniaka, korzeniach buraka ćwikłowego i pietruszki. Pod względem najwyż
szych średnich zawartości ołowiu badane rośliny można uszeregować malejąco, począwszy 
od najwyższej zawartości: burak ćwikłowy > pietruszka > ziemniak > seler > marchew. Bio
rąc pod uwagę obowiązujące normy jakościowe, ponad 60% pobranych w odległości 2-5 m 
od drogi prób bulw ziemniaka oraz korzeni pietruszki i buraków ćwikłowych nie spełniało 
przydatności konsumpcyjnej z uwagi na nadmierną zawartość Pb, a zwłaszcza Cd. Natomiast 
w odległości 10 m od drogi około 50% prób tych gatunków roślin miała jeszcze podwyższoną 
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zawartość Cd, a w przypadku pietruszki również Pb, co również dyskwalifikowało je z użyt
kowania konsumpcyjnego.

W podsumowaniu aktywności badawczej Habilitanta stwierdzam, że wszystkie publi
kacje oparte są na bogatych wynikach badań własnych. Stanowią one wartościowe i nowator
skie opracowania pod względem metodycznym, jak i uzyskanych rezultatów naukowych. 
Znacząco powiększają kompendium wiedzy w zakresie dyscypliny agronomia. Dorobek pu
blikacyjny dr inż. Jana Buczka oceniam jako twórczy i oryginalny. Tematyka badawcza jest 
wprawdzie wielowątkowa, ale moim zdaniem najważniejszy wynikowo jest wątek dotyczący 
agrotechniki roślin uprawnych, a zwłaszcza regulacji zachwaszczenia zbóż poprzez ocenę 
skuteczności działania herbicydów i międzygatunkowe siewy mieszane oraz dobór przedplo- 
nów i dawek nawożenia azotem w uprawie pszenicy. W praktyce rolniczej zagadnienia te 
dotyczą bardzo dużego areału uprawianych w kraju roślin. Należy podkreślić, że wraz z 
upływem lat badań i zdobywania nowego doświadczenia zawodowego przez Habilitanta pro
blematyka badawcza była wciąż poszerzana o nowe wątki i wskazuje na dużą znajomość 
warsztatu badawczego. W swoich badaniach wprowadza i wykorzystuje nowe rozwiązania 
metodyczne. Habilitant jest bardzo wnikliwym badaczem, posiadającym umiejętność stawia
nia hipotez badawczych, które następnie weryfikuje w oparciu o poprawnie przeprowadzone 
eksperymenty Dlatego wyniki badań Autora są bardzo cenne z poznawczego punktu widze
nia i możliwości ich aplikacji w praktyce rolniczej.

Reasumując całokształt pozostałego, oryginalnego dorobku naukowego Kandydata do 
stopnia doktora habilitowanego, stwierdzam, że jest on bardzo liczny liczbowo. Obejmuje 
łącznie 100 pozycji. W tej liczbie, poza osiągnięciem habilitacyjnym obejmującym 11 publi
kacji, znajduje się 55 oryginalnych prac twórczych opublikowanych w recenzowanych perio
dykach naukowych. Dorobek ten został wydatnie powiększony do doktoracie (10 publikacji 
przed uzyskaniem i 45 po uzyskaniu stopnia doktora). W oryginalnych pracach twórczych 
Habilitant w 1 pozycji jest głównym Autorem, w 24 publikacjach jest pierwszym, a w 30 - 
drugim lub kolejnym Autorem. W pracach współautorskich partycypuje w ich opracowaniu 
od 80 do 15%. Duży udział w dorobku prac współautorskich wynika z racji wielowątkowej 
tematyki badawczej i świadczy o umiejętności współpracy Habilitanta w zespołach badaw
czych i dobrze rokuje na przyszłość w prowadzeniu nowych badań interdyscyplinarnych. 
Wszystkie prace oryginalne opublikowano w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym. 
Są to takie wydawnictwa jak: Fragmenta Agronómica (16 pozycji), Zeszyty Problemowe Po
stępów Nauk Rolniczych (13 pozycji), Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura (4 pozycje), 
Pamiętnik Puławski (3 pozycje), Annales UMCS (3 pozycje ), Polish Journal of Agronomy (3 
pozycje), Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin (3 pozycje), Acta Agrophi- 
sica (3 pozycje), Biuletyn 1HAR (2 pozycje), Roczniki AR w Poznaniu (2 pozycje), natomiast 
pozostałe ukazały się w m in.: Journal of Elementology, Żywność Nauka Technologia Jakość, 
Biuletyn Magnezologiczny, Woda Środowisko Obszary Wiejskie, Rośliny Oleiste, Nauka 
Przyroda Technologie, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, 
Zeszyty Naukowe UR w Rzeszowie. Wszystkie te periodyki zaliczane są do grupy liczących 
się w dziedzinie i dyscyplinie naukowej reprezentowanej przez Habilitanta. Punktowany do
robek naukowy Habilitanta dopełnia również 5 rozdziałów w monografiach oraz redakcja 
naukowa 2 monografii. Dość pokaźny liczbowo jest również pozostały, niepunktowany doro
bek publikacyjny Habilitanta, w skład którego wchodzą materiały konferencyj- 
ne/streszczenia/postery (15 pozycji). Należy do niego doliczyć raporty z badań zarejestrowa
nych w UR czy artykuły popularna naukowe.

Poziom merytoryczny oryginalnych prac twórczych dr inż. Jana Buczka oceniam wy
soce pozytywnie. Ocena punktowa dorobku naukowego (oryginalne prace twórcze, rozdziały 
w monografiach, redakcje naukowe monografii) wyliczona według rankingu publikacji MNi- 
SW (zgodnie z datą wydania) wynosi 352 punkty. W dorobku naukowym dwie publikacje 
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Autora opublikowane są w czasopismach indeksowanych, a ich „irnpact tactor” według listy 
Journal Citation Reports wynosi 0,847. Sumaryczny „impact factor” publikacji Autora (osią
gnięcie naukowe + pozostały dorobek) według roku opublikowania wynosi 2,073. Ogólna 
liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science wynosi 3 (według bazy Scopus - 4), a 
indeks Hirscha nie został odnotowany. Według danych Autora opublikowane artykuły były 
cytowane 4 razy w czasopismach z bazy JCR i 40 razy w czasopismach krajowych spoza li
sty. Moim zdaniem dorobek ten jest wartościowy merytorycznie i wystarczający do przepro
wadzenia postępowania habilitacyjnego.

Habilitant cechuje się dużą aktywnością w organizacji badań i zdobywaniu funduszy 
na ich prowadzenie. Czynnie uczestniczył w latach 2011-2015 jako wykonawca w pracach 
naukowo-badawczych realizowanych w ramach krajowego Projektu badawczego NCN nr N 
N 310 003140 pt. „Efektywność produkcyjna uprawy oraz jakość technologiczna ziarna mie
szańcowych pszenic ozimych”, wyniki których wykorzystał w opracowaniu 4 publikacji skła
dających się na osiągnięcie naukowe. Aktywnie uczestniczył też w zdobywaniu funduszy na 
badania ze źródeł zewnętrznych, czego efektem jest udział w realizacji 2 projektów nauko
wo-badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których był kierownikiem, 
a w jednym koordynatorem ds. finansowych. Od 2003 roku jako wykonawca prowadzi rów
nież badania nad szeroko rozumianą agrotechniką roślin zbożowych w ramach działalności 
statutowej Wydziału Biologiczno-Rolniczego. Świadczy to o jego dużej mobilności w zdo
bywaniu środków finansowych na badania naukowe z różnych źródeł i dowodzi dobrego 
przygotowania naukowego do samodzielnego projektowania nowych programów badaw
czych, co dobrze rokuje na przyszłość gdy będzie już samodzielnym pracownikiem nauko
wym.

4. Ocena działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej, organizacyjnej, w zakre
sie współpracy międzynarodowej oraz nagrody i wyróżnienia

Dr inż. Jan Buczek jest nauczycielem akademickim o ugruntowanym doświadczeniu 
dydaktycznym w przekazywaniu swojej wiedzy agronomicznej. Od początku pracy dydak
tycznej prowadzi wykłady i ćwiczenia ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonar
nych z wielu przedmiotów o różnorodnych treściach merytorycznych. Są to przedmioty reali
zowane na studiach kierunku Rolnictwo (m in. Agrometeorologia, Ogólna uprawa roli i ro
ślin, Postęp technologiczny w rolnictwie, Rośliny energetyczne, Szczegółowa uprawa roślin, 
Systemy gospodarowania w* rolnictwie, Rolnicza przestrzeń produkcyjna, Delimitacja rolni
czej przestrzeni produkcyjnej, Alternatywne metody zagospodarowania odłogów, Seminarium 
inżynierskie), Ochrona środowiska (Bioróżnorodność pół uprawnych i wyłączonych z użytko
wania, Podstawy Agrotechnologii, Zastosowanie roślin alternatywnych w ochronie środowi
ska, Systemy gospodarowania w rolnictwie, Rolnicza przestrzeń produkcyjna) i Architektura 
krajobrazu (Rośliny alternatywne w krajobrazie). Tak duża aktywność dydaktyczna Autora 
wymaga olbrzymiej wiedzy teoretycznej, praktycznej i doświadczenia zawodowego. Wynika 
to również ze stałego doskonalenia swojej wiedzy z zakresu agronomii czy ochrony środowi
ska poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach, seminariach i warsztatach naukowych, 
zarówno krajowych jak i zagranicznych. Świadczy to jednocześnie, że jest renomowanym 
nauczycielem akademickim, gdyż w prowadzeniu zajęć z tylu przedmiotów może sprostać 
tylko osoba o dużej wiedzy merytorycznej oraz z wieloletnim, ugruntowanym stażem nauko
wym i dydaktycznym.

Habilitant zajmuje się przygotowywaniem pomocy dydaktycznych dla studentów, 
m in. jest współautorem skryptu e-leamingowego z przedmiotu „Dobra praktyka rolnicza” 
opracowanego w ramach programu unowocześniania kształcenia w SGGW, finansowanego 
przez UE. W ostatnich latach aktywnie uczestniczył w ramach macierzystego Wydziału w 
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opracowaniu programu praktyk zawodowych dla studentów kierunku Rolnictwo, programu 
studiów podyplomowych, tworzeniu bazy danych agrometeorologicznych. Od strony nauko
wo-dydaktycznej sprawuje opiekę nad Stacją Meteorologiczną UR w Rzeszowie. Z pozytyw
nym skutkiem brał udział w opracowaniu wniosku o uprawnienia akademickie dotyczące 
nadawania na Wydziale Biologiczno-Rolniczym UR stopnia naukowego doktora habilitowa
nego w dyscyplinie agronomia. Obecnie jest członkiem Komisji Dydaktycznej opracowującej 
program kształcenia dla kierunku „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” na 
macierzystym Wydziale.

W dotychczasowym doświadczeniu zawodowym Habilitanta jako nauczyciela akade
mickiego należy wysoko ocenić aktywne uczestnictwo w kształceniu i promocji kadr na ma
cierzystym Wydziale. Dotyczy to wypromowania 58 dyplomantów, w tym 40 magistrów, 12 
inżynierów i 6 licencjatów. Obecnie Rada Wydziału powierzyła mu pełnienie funkcji promo
tora pomocniczego w dwóch przewodach doktorskich. Z ramienia Dziekana przez wiele lat 
był opiekunem merytorycznym programowych praktyk zawodowych studentów na kierunku 
Rolnictwo na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Dr inż. Jan Buczek wykazuje również dużą aktywność w upowszechnianiu wyników 
swoich badań. Znalazło to odzwierciedlenie w uczestnictwie w licznych konferencjach na
ukowych organizowanych przez ośrodki akademickie i instytuty naukowe w kraju (19 konfe
rencji) i za granicą (3 konferencje). Wygłosił na nich 2 referaty, opublikował w materiałach 
konferencyjnych 15 artykułów, a 12 prac badawczych zaprezentował w formie plakatów i 
posterów o bardzo różnorodnej tematyce. Kandydat swoje doświadczenie zawodowe i na
ukowe zdobywał na wielu stażach naukowych-badawczych i naukowo-dydaktycznych czy 
szkoleniach, m.in. AR w Krakowie (5 tygodni), SGGW w Warszawie (2 tygodnie), UR w 
Rzeszowie.

Współpraca międzynarodowa Kandydata ogranicza się głównie do czynnego uczest
nictwa w zagranicznych konferencjach naukowych (Słowacja - 2008 r., Ukraina - 2013 r., 
Serbia - 2013 r.) oraz stażach naukowo-dydaktycznych i szkoleniach: Uniwersytety w Wied
niu (Austria), Nitrze (Słowacja) i Gódolló (Węgry) finansowanych z funduszy UE. Na Konfe
rencji w Uniwersytecie w Nowym Sadzie (Serbia) prezentował swoje wyniki badań w formie 
3 posterów, a uczestnictwo na Konferencji w Uniwersytecie Rolniczym w Nitrze (2008 r.) 
oraz Uniwersytecie Górniczym w Dniepropietrowsku (2013 r.) zaowocowały również 2 
współautorskimi rozdziałami w monografiach naukowych. Aktywne uczestnictwo w konfe
rencjach, seminariach naukowych, stażach dydaktycznych i szkoleniach zagranicznych 
świadczy to ciągłym doskonaleniu swojego warsztatu badawczego oraz wiedzy z zakresu 
agronomii i innych dziedzin.

Oprócz pracy zawodowej Kandydat realizuje się również w działalności towarzystw 
naukowych, zarówno w kraju jak i za granicą. Aktywnie działa w Polskim Towarzystwie 
Agronomicznym (od 1993 r ), gdzie wcześniej był skarbnikiem, a ostatnio V-ce przewodni
czącym Oddziału Rzeszowskiego, czy Europan Society for Agronomy (od 2011 r ). Na zlece
nie krajowych czasopism naukowych był dwukrotnie recenzentem publikacji złożonych do 
druku w Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych i Fragmenta Agrononika. Ak
tywnie działa organizacyjnie również na rzecz własnego Uniwersytetu i Wydziału, gdzie 
m in. pełnił funkcję członka komitetu organizacyjnego w dwóch konferencjach naukowych - 
krajowej i międzynarodowej, organizowanych przez UR w Rzeszowie.

Habilitant aktywnie uczestniczy w upowszechnianiu wyników badań własnych przez 
szkolenia organizowane dla pracowników ODR, rolników indywidualnych i pracowników 
samorządu terytorialnego. Realizował je w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego czy 
projektu ZPORR, prowadząc seminaria, wykłady, warsztaty projektowe, wyjazdy studyjne, 
przygotowywał ulotki, foldery i materiały informacyjne. Tematyka tych wykładów czy semi
nariów była bardzo różnorodna i dotyczyła m.in. dobrej praktyki rolniczej w produkcji rolnej 
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regionu podkarpackiego czy innowacji w technologiach roślinnych jako podstawy kształto
wania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Dorobek naukowy i możliwości wykorzystania ba
dań prowadzonych w Katedrze Produkcji Roślinnej, w której pracuje, prezentował podczas 
Targów „Podkarpacka nauka dla Przedsiębiorczości”, gdzie zajmował się bazą ofert techno
logicznych jako nowym narzędziem komercjalizacji wiedzy. Do przygotowania szkoleń i wy
kładów wykorzystywał zarówno wyniki badań własnych i studia literaturowe, jak i dotych
czas zdobyte doświadczenie zawodowe, zarówno w kraju jak i za granicą, Tak duża aktyw
ność w upowszechnianiu wiedzy wymaga od Autora olbrzymiej wiedzy teoretycznej i do
świadczenia zawodowego. Świadczy jednocześnie, że jest renomowanym praktykiem rolni
czym potrafiącym „sprzedać” swoją wiedzę producentom rolnym czy służbom doradczym. W 
prowadzeniu licznych szkoleń, wykładów czy popularyzacji wiedzy w formie pisemnej może 
sprostać tylko osoba z wieloletnim, ugruntowanym stażem naukowym i dydaktycznym.

Od wielu lat prowadzi współpracę z instytucjami państwowymi i firmami produkcyj
nymi o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym. Dotyczy to współpracy m in. z Central
nym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej w zakresie działalno
ści badawczo-rozwojowej i dydaktycznej, Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w 
Boguchwale w zakresie prowadzenia wspólnych prac naukowo-badawczych i dydaktyczno- 
szkoleniowych czy ZMM MAXPOL Andrzej Polak Zakład Pracy Chronionej w zakresie prac 
naukowo-badawczych dotyczących innowacyjnych metod wykorzystania polimerów termo
plastycznych w produkcji roślinnej.

Za opracowanie wniosku dotyczącego uprawnień akademickich na Wydziale Biolo- 
giczno-Rolniczym do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscy
plinie agronomia, w 2016 roku otrzymał nagrodę Zespołową JM Rektora UR w Rzeszowie.

5. Wniosek końcowy
Po szczegółowym przeanalizowaniu dostarczonych do oceny bogatych materiałów 

źródłowych, obejmujących osiągnięcie naukowe, całokształt dorobku naukowo-badawczego, 
działalność dydaktyczną, popularyzatorską, organizacyjną i współpracę międzynarodową, 
całość dotychczasowych dokonań dr inż. Jana Buczka oceniam pozytywnie. Jego dorobek 
naukowy jest oryginalny i znaczący, właściwie ukierunkowany tematycznie, a ilościowo wy
starczający do kontynuowania dalszych etapów przewodu habilitacyjnego. Poziom meryto
ryczny prac naukowych oceniam bardzo wysoko, a ich szczególną zaletą jest duża zwartość i 
spójność tematyczna. Zakres badań przedstawiony w osiągnięciu naukowym jest w dużej 
mierze odzwierciedleniem i kontynuacją tematyki zawartej w głównych nurtach badawczych. 
Swoje zainteresowania badawcze zapoczątkował już podczas przygotowywania rozprawy 
doktorskiej oraz kontynuuje i rozszerza o nowe wątki naukowe do chwili obecnej. Dotych
czasowy dorobek naukowy potwierdza Jego systematyczny rozwój, a zatem jest czynnikiem 
kształtującym sylwetkę naukową Habilitanta. Osiągnięcie naukowe stanowiące rozprawę ha
bilitacyjną i pozostały dorobek naukowy zawiera wiele nowych, oryginalnych elementów 
poznawczych dla nauki rolniczej oraz aplikacyjnych dla praktyki. Jego badania wnoszą duży 
wkład do nauk rolniczych w rozwój dyscypliny agronomia. Pozytywna ocena całokształtu 
dorobku naukowego i dotychczasowej działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej, organi
zacyjnej i współpracy międzynarodowej oraz czynny udział w organizacji badań i zdobywa
niu funduszy na ich prowadzenie upoważniają mnie do stwierdzenia, że dr inż. Jan Buczek 
jest dobrze przygotowany do samodzielnej pracy badawczej i spełnia wymagania stawiane 
kandydatom ubiegającym się o stopień naukowy doktora habilitowanego. Gwarantuje to dal
szy, samodzielny rozwój naukowy.

Stwierdzam, że osiągnięcie naukowe i całościowy dorobek naukowy dr inż. Jana 
Buczka mieści się w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinie nauki 
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rolnicze i w dyscyplinie agronomia. Pod każdym względem spełnia więc warunki określone 
w art. 16 i 17 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmia
nami) i wnioskuję o Jego dopuszczenie do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego.

Dr. hab liński
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