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Jednym zbardzo wu2nych i aktualnych problem6w ochrony lasu w Polsce i w innych

krajach europejskich jest zabezpieczanie szk6lek i upraw lesnych przed pgdrakami

chrabqszczy (Melolontha spp.). Obecnie zagadnienie to nale?y do najtrudniejszych w

praktyce leSnej, m. in. ze wzglEdu, na zmniejszapcq sig kazdego roku liczbg insektycyd6w

zarejestrowanych do walki z pEdrakami. Sy.tuacja ta wynika ze skomplikowanych i

kosztownych procedur Unii Europejskiej (DyrektywaBlJ 9Il4l4) utrudniaj4cych rejestracjg i

obr6t wielu Srodk6w ochrony roSlin na rynku wsp6lnotowym, a takhe z systemu certyfikacji

Las6w Paristwowych przezFSC zakazuj4cego stosowania wielu insektycyd6w w leSnictwie.

Wymienione ograniczenia w uzyciu Srodk6w chemicznych oraz brak skutecznych metod

biologicznych, sklaniaj4 do poszukiwania nowych preparat6w do ograniczania szk6d

powodowanych przez pgdraki w lasach. Tak wigc podjgcie przez mgr. ina. Sylwestra

Kucharskiego badari nad aktywnoSci4 biolo gicznq wobec pgdrak6w chrab1szczy nie badanych

w tym kierunku insektycyd6w, a takze nowych sposob6w ich aplikacji, nalely uzna1 za

celowe.

W recenzowanej rozprawre doktorskiej opisano wyniki 2-letnich badaf terenowych

(lata 2008-2009), kt6rych celem bylo okreSlenie aktywnoSci insektycyd6w wobec pgdrak6w

chrabqszczy w stadium L2 i L3, wystgpuj4cych w uprawach zakLadanych z sadzonek

sosnowych (Pinus sylvestris) z otwarlymi zalcrytym systemem korzeniowym. Emulsje wodne

preparat6w aplikowano w formie maczania korzeni sadzonek oraz podlewania drzewek po ich

wysadzeniu w dawce 0,25 | cieczy uzytkowej/sadzonkg. W przypadku maczaria korzeni do

emulsji insektycyd6w dodawano hydrolel w celu wytworzenia wok6l korzeni pewnego

rcdzaiu warstwy ochronnej wiqzqcej i stabilizuj4cej preparat. Insektycydy granulowane w

dawkach 5 i 10 gldrzewko stosowano w dolek sadzeniowy.



Przedmiotem badari recenzowanej rozprav,ry byly 3 preparaty przeznaczone do
sporzqdzania emulsji wodnych. Dwa z nich: Apacz 50 WG (substancja aktywna
chlotianidyna) otaz Mospilan 20 SP (s.a. acetamipryd) naleaqdo grupy neonikotynoid6w, a 3.
- Regent 200 SC (s.a. fipronil) do fenylopirazoli. Ponadto przebadano skutecznoS t dzialania2
granulat6w z grupy neonikotynoid6w: preparat6w Santana (s.a. chlotianidyna) oraz NUe
(s.a' imidachlopryd). Substancje aktywne ww preparat6w zostaly wlqczone do Zalqcznika Nr
1 Dyrektywy 9ll4l4 Unii Europejskiej, co oznacza, Le mog1 by6 stosowane w praktyce

ochrony roSlin w krajach czlonkowskich. Jako preparatu por6wnawczego u254o insektycydu
Marshal Suscon 10 CG - granulatu z grnpy karbaminianow zawierajgcego substancjg aktywn4

karbosulfan. W 2008 r., tj w pierwszym roku badari, zwi4zek ten posiad aN zezwolenie do
obrotu i stosowania, natomiast obecnie wycofany jest z ulycia w krajach UE. Na uznanie

zasluguje fakt, ze do badari wybrano preparaty o dzialaniusystemicznym, kt6re po wniknigciu

do roSliny s? rozprowadzane systemem wiqzek przewodzqcych do jej wszystkrch czE1ci. Ze

wzglgdu na taki spos6b dz"ialania, insektycydy sytemiczne charakteryzujq sig znacznie dluaszq

persystencj4 w roSlinie, co czyni jebardziej przydatnymi w ochronie lasu przed,pgdrakami, w

por6wnaniu do stosunkowo nietrwalychpreparat6w o dziaNaniukontaktowo-2ol4dkowym.

Przedmiotowarozprawa doktorska jest oryginalnym opracowaniemlicz1cym 54 stron

tekstu, o typowym ukladzie obejmuj4cym rozdzialy: ,,wstgp i cel pracy", ,,przegrqd,
literatury", ,,Teren badaf'f', Materialy i metody", ,,Wyniki,,, ,,podsumowanie wynik6w i

dyskusja", ,,Wnioski". Praca kohczy sig spisem wykorzystanej literatury, kt6ry niepotrzebnie

zostal zatyttilowany ,,Prze:glqd literatury" przez co w rozprawie mamy 2 rczdzialy o takim

samym brzmieniu.

Uklad rczdziaLow jest prawidlo!\y i uzasadniony. W rozdziale ,,Wstgp i celbadah" (2

strony) Doktorant wprowadza w istotg podejmowanych zagadnieh. Przedstawia problem

zagtolenra szk6lek i urpraw leSnych przez chrabqszcze oraz kr6tko informuje o

najwazniejszych aktach prawnych reguluj4cych w kraju stosowanie insektycyd6w do

zwalczaniapgdrak6w. Ro:zdzialkohczy precyzyjnie sformulowany cel i zakres pracy.

W kr6tkim ,,Przeglqdzie literatury" (3 strony) mgr rnz. S. Kucharski opisuje

wystgpowanie pgdrak6w i wynikaj4ce ztego zagrohenie powierzchni leSnych, atakae historig

stosowania insektycyd6w na tych powieruchniach w ci4gu ostanich 60 lat. Ponadto podkreSla

zmiany, iakie zaszly na rynku Srodk6w ochrony roSlin po przyst4pieniu Polski do Unii

Europejskiej. Spos6b prez;entacji tej wiedzy wskazuje na dobre przygotowanie merytoryczne

Doktoranta do omawian y ch zagadnieh.



W4tpliwoSci Recenzentki budzi mocno rozbudowana charakterystyka terenu badari

przedstawiona w formie osobnego rozdzialu (2 strony). W opracowaniach naukowych, tego

typu informacj e zamies zcza sig w metodyc e badan.

Kolejny rozdziaL ,,Materiaty i metody" jest obszernym (8 stron) opisem

zastosowanych insektycyd6w oraz mechanrzm6w ich oddzialywania na owady. W czgsci tej

znalazta sig r6wnie? charal<terystyka dodawanego do insektycyd6w hydroZelu, przy czym

brakuje jasno sprecyzowanego uzasadnienia u|ycia tego produktu w opisanych badaniach.

Ponadto koricowy akapit w punkcie ,,HydroZel i jego charakterystyka" informuj4cy o

skutecznoSci dziaNania preparat6w z hydro2elem w stosunku do wariantu kontrolnego

(sadzonki nietraktowane) oraz wariantu z sadzonkami traktowanymi samym hydrozelem,

powinien znale26 siE w rozdziale,,Wyniki". Zastosowane metody badawcze s4 poprawne i

umoZliwily rozwiqzanie z.alohonego celu badawczego. Natomiast punkt 3.4. przedstawiaj1cy

opis zastosowanych narzEdzi statystycznych jest w polowie powt6rzeniem metodyki

doSwiadczeri terenowych. Brakuje r6wniez uzasadnienia zastosowania wieloczynnikowej

anahzy wariancji z podaniem analizowanych czynnik6w. Pozostale testy statystyczne s4

poprawne.

Najobszerniejszq czg\C, rozprawy stanowi rozdziaL ,,Wyniki" (21 stron). Doktorant

wykazuje tu wysok4 skutecznoS6 badanych preparat6w, kt6re zastosowane doglebowo orazw

formie maczania i podlewania sadzonek sosnowych chronily uprawy przed pgdrakami.

Rozdziat ten zawiera 18 rycin przedstawiaj1cych Yo uszkodzenia sadzonek sosnowych w

poszczeg6lnych wariantach doSwiadczenia wraz z komentarzem. Slab4 stron4 tego

komentarzajest to, 2e w wigkszoSci zawiera powt6rzenia wartoSci widocznych na rycinach,

natomiast nie przedstawia podsumowania uzyskanych wynik6w. Zdaniem Recenzentki, brak

w komentarzu odniesienia do wynik6w analiz statystycznych, obniza wartoS6 merfiorycznq

tej czg(ici rozprary doktr:rskiej. Natomiast uzyskane wyniki analiz statystycznych zostaly

zgrupowane w punkcie 4 rozdzialu ,,Wyniki". Interpretacja tych analiz jest na o96l

prawidlowa, choi zby powierzchowna.

Na uwagg zasluguje dobrze opracowany rozdzial ,,Podsumowanie wynik6w i

dyskusja" (7 stron). Autor wyczerpttjqco komentuje uzyskane wyniki z najnowszlliteraturq

przedmiotu oraz podkreSla nowatorstwo zastosowania hydroZeli z emulsjami insektycyd6w w

swoich badaniach.

Pracg konczy 7 prawrdlowo wyci4gnigtych wniosk6w, kt6re niepotrzebnie zawierajq,

powt6rzenia dotyczqce chiuakterystyki uZytych preparat6w oraz inne szczeg6ly metodyczne.



W przypadku publikacji wynik6w w czasopismach dotyczqcych ochrony roSlin

uporz4dkowania wymaga:

- numeracj a rozdzial6w r podrozdzial6w,

- spos6b c}'towania literatury w tekScie, ataklejej wykaz na kofcu opracowania,
- opis metodyki i wynik6w analiz statystycznych.

zalecana jest takze korekta drobnych btgd6w stylistycznych i technicznych.

Wniosek koricow)'

Rozprawa doktorska mgr in2. Sylwestra Kucharskiego jest opracowaniem o charakterze

aplikacyjnym o du2ym znaczeniu dla praktyki ochrony lasu przed pgdrakami. Zastosowana po

raz pierwszy metoda aplikacji badanych insektycyd6w do sporzqdzania zawiesiny wodnej

Lqcznie z hydrohelem jest oryginalnym osi4gnigciem Doktoranta i moze byl przydatna dla

praktyki leSnej. Ponadto uzyskane wyniki mogg stanowi6 podstawg do badan maj4cych na

ceru zarcjestrowanie i wdroZenie testowanych insektycyd6w do praktyki.

W zwiqzku z pov'ryhszym stwierdzam, 2e rozprawa doktorska mgr. ina. Slawomira

Kucharskiego ,,PrzydatnoS6 nowych insektycyd6w systemicznych z gnryy chloronikotynyli i

fenylopirazoli w ochronie lasu przed cfuab1szczami (Melolontha spp.)" spelnia warunki

stawiane rozprawom doktorskim przez ustawg z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach

naukowych i tyule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, i wnoszg o

dopuszczenie Doktoranta do dalszego etapu przewodu doktorskiego.

Sgkocin Stary, 4 grudnia2}I2 r.


