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stanowi^cy uzasadnienie pozytywnej opinii wniosku o nadanie
dr inz. Edycie Kosternie
stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych, w dyscyplinie ogrodnictwo

Dr Edyta Kosterna jest absolwentk^ Wydzialu Rolniczego Akademii Podlaskiej (obecnie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach). Studia ukohczyla w roku 2001
uzyskuj^c tytul magistra inzyniera rolnictwa. W latach 2001-2006 pracowala na stanowisku
asystenta w Katedrze Warzywnictwa na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach. Dyplom doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia,
uzyskala w 2006 r. na podstawie rozprawy „Wykorzystanie oslon z tworzyw sztucznych
w uprawie ziemniaka na wczesny zbior", ktorej promotorem byla prof, dr hab. Wanda Wadas. Od
roku 2006 do chwili obecnej pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Warzywnictwa
Wydzialu Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Osi^gni^ciem naukowym dr Edyty Kostemy, w rozumieniu art. 16 ust. 2 Ustawy 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.), jest powi^zany tematycznie cykl 9
oryginalnych publikacji naukowych przedstawionych pod wspolnym tytulem „Mulcze organiczne
w uprawie warzyw", stanowi^cy podstaw? post?powania habilitacyjnego. Prace skladaj^ce si? na
osi^gni?cie naukowe zostaly opublikowane w 2014 r. w nast^puj^cych czasopismach z listy
Journal Citation Reports (A): Plant Soil and Environment (1 praca) oraz z listy MNiSW (B):
Journal of Plant Protection Research (1 praca), Folia Horticulturae (2 prace). Journal of
Ecological Engineering (2 prace). Ecological Chemistry and Engineering A (2 prace), Acta
Agrophysica (1 praca). Wszystkie powyzsze prace zostaly napisane w j?zyku angielskim, a
Kandydatka jest jedyn^ ich autork^. L^czna suma punktow publikacji stanowi^cych osi^gni^cie
naukowe wynosi 89, a impact factor pierwszego z wymienionych czasopism rowna si? 1,113.
Recenzje osi4gni?cia naukowego pt. „Mulcze organiczne w uprawie warzyw" wraz z
ocen^ dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego, popularyzatorskiego i organizacyjnego dr
inz. Edyty Kostemy, w zwi^zku z wszcz?tym post?powaniem o nadanie stopnia doktora
habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo przy goto wall: prof

dr hab.

Katarzyna Adamczewska-Sowinska, dr hab. Joanna Majkowska-Gadomska, prof

dr hab.

Marzena Blazewicz-Wozniak.
Prof dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowinska stwierdzila, ze cykl przedstawionych
publikacji naukowych stanowi^cych osi4gni?cie naukowe pod wspolnym tytulem „Mulcze
organiczne w uprawie warzyw" jest opracowaniem oryginalnym i wartosciowym zarowno od
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strony poznawczej jak i praktycznej, gdyz poszerza istniej^cy stan wiedzy na temat bardzo
waznego zagadnienia, jakim jest ksztaltowanie srodowiska wzrostu warzyw. Za nowatorski
element pracy prof, dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowinska uznala rozwi^zanie zagadnieh
dotycz^cych wpiywu mulczowania gleby roznymi rodzajami slomy na wzrost i rozwoj roslin,
wysokosc i mas? rosliny, wielkosc powierzchni asymilacyjnej lisci, oraz wskaznika L A I i SLA. Z
punktu widzenia praktycznego Recenzentka uwaza za szczegolnie wazne udokumentowanie
korzystnego wpiywu mulczowania gleby, zwlaszcza

slom^ rzepakow^, w pol^czeniu z

jednoczesnym oslanianiem roslin, na ich wzrost i plonowanie.
Dr hab. Joanna Majkowska-Gadomska stwierdzila podobnie, ze kazda z publikacji wnosi
no we elementy naukowo-poznawcze

i jest oryginalnym oraz wartosciowym opracowaniem

zarowno od strony poznawczej jak i praktycznej. Dr inz. Edyta Kosterna byla zarowno tworc^
koncepcji naukowej, jak i glownym wykonawc^ badan. W ocenie Recenzentki przedstawione w
cyklu powi^zanych tematycznie publikacji wyniki przeprowadzonych badah s^ nowatorskie oraz
stanowi^ istotny wklad do dotychczasowej wiedzy z zakresu stosowania sciolek organicznych w
uprawie warzyw, wpiywu mulczowania na wlasciwosci fizyczne i chemiczne gleby, a takze na
wielkosc i jakosc plonu warzyw. Za wartosciowy i nowatorsky cz?sc pracy Recenzentka uznala
stwierdzenie, ze najbardziej efektywna w ograniczaniu zachwaszczenia byla sciolka ze slomy
zytniej i gryczanej, co pozwala ograniczyc stosowanie herbicydow.
Prof dr hab. Marzena Blazewicz-Wozniak uznala, ze cykl publikacji przedstawiony jako
osi4gni?cie naukowe ma oryginalny i tworczy charakter, a prezentowane w nim wyniki majy
duzy wymiar aplikacyjny. W opracowaniu cyklu 9 powiyzanych tematycznie'prac Habilitantka
wykorzystala w sumie 197 pozycji pismiennictwa, dobranego w sposob wlasciwy i pozwalajycy
jednoczesnie na skonfrontowanie uzyskanych wynikow badan z literature swiatowy, poswi^cony
tej tematyce badawczej. Podkreslila fakt, ze w doborze pismiennictwa ponad 71% stanowiy
najnowsze publikacje z lat 2010-2014, co swiadczy o aktualnosci i randze przeprowadzonych
przez Kandydatk? badan. W prezentowanym cyklu publikacji autorka nie ustrzegla si? pewnych
powtorzen, co jak podkresla Recenzentka nie umniejsza ich wartosci merytorycznej. W opinii
prof dr hab. Marzeny Blazewicz-Wozniak wybrane prace stanowiy nierozerwalny calosc
tematyczny, a autorskie przedstawienie wynikow badah jest opracowaniem kompleksowym,
mieszczycym si? w pelni pod wspolnym tytulem „Mulcze organiczne w uprawie warzyw". Prof
M . Blazewicz-Wozniak bardzo wysoko ocenila trafoy wybor gatunkow roslin warzywnych
(brokulu i pomidora), o duzym znaczeniu

gospodarczym,

a zarazem o zroznicowanych

wymaganiach termicznych, co pozwolilo wlasciwie ocenic oddzialywanie badanych czynnikow.
Zaznaczyla, ze stosowanie sciolek organicznych w uprawach ogrodniczych w pelni wpisuje si? w
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zasady rolnictwa zrownowazonego, co jest bardzo aktualne i zgodne z najnowszymi trendami w
uprawie warzyw.
Wszyscy recenzenci zwrocili uwag? na dobre przygotowanie Kandydatki do pracy
naukowo-badawczej, co pozwolilo Jej na opublikowanie w ciygu jednego roku cyklu publikacji
stanowiycych oceniane osiygni?cie naukowe.
Pozostali

czlonkowie Komisji

zgodzili si? z opiniami recenzentow

uznajyc,

ze

przedstawione osiygni^cie naukowe jest opracowaniem oryginalnym, wnoszycym nowe wartosci
poznawcze do waznego zagadnienia, jakim jest wplyw mulczowania gleby na plonowanie
i wartosc biologiczny warzyw, majycym duze znaczenie dla praktyki ogrodniczej. Wszyscy
czlonkowie Komisji sy zgodni, ze osiygni^cie naukowe spelnia wymagania ustawowe stawiane
osobom ubiegajycym si? o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
Czlonkowie Komisji zwracajy ponadto uwag?, ze waznym argumentem przemawiajycym
za poparciem wniosku o nadanie dr Edycie Kostemie stopnia doktora habilitowanego, jest
wartosciowy i bogaty pozostaly dorobek naukowy. Kandydatka jest autorky lub wspolautorky 60
oryginalnych prac tworczych (w tym 9 stanowi osi4gni?cie naukowe). Prace oryginalne, ktore
Habilitantka nie wlyczyla do cyklu „Mulcze organiczne w uprawie warzyw", powstaly we
wspolautorstwie, przy czym w 8 publikacjach dr Edyta Kosterna wyst?puje jako pierwszy autor.
W pracach wspolautorskich Jej udzial zawiera si? w zakresie od 5 do 60%. Na dorobek
Habilitantki skladajy si? takze 32 referaty i komunikaty, wydane jako materialy z konferencji
naukowych krajowych i mi?dzynarodowych, 1 monografia, 3 rozdzialy w monografiach, 9
instrukcji wdrozeniowych i 29 artykulow populamo-naukowych. Byla rowniez recenzentem 1
pracy w czasopismach z listy JCR. Na podkreslenie zasluguje opublikowanie 11 prac (+1 w
cyklu) w czasopismach z bazy JCR: Acta Scientiarum Polonomm, Hortorum Cultus; Acta
Agriculturae Scandinavica, Section B-Plant Soil Science; Polish Journal of Environmental
Studies; Plant Soil and Environment. Dorobek naukowy wg wykazu czasopism MNiSW zgodnie
z rokiem wydania wynosi 479 punktow, a sumaryczna wartosc wspolczynnika IF=7,715. Jeden
z Recenzentow dokonal korekty i stwierdzil, ze 3 prace zostaly opublikowane w suplemencie
Folia Horticulturae i nie powinny bye zaliczane do oryginalnych recenzowanych prac tworczych
(suma punktow za te publikacje rowna si? 12). Na uwag? zaslugujy rowniez inne wskazniki:
wartosc indeksu Hirscha (wg Web of Science) wynosi 2, a liczba cytowan rowna si? 23. Dorobek
naukowy Habilitantki jest spojny tematycznie, ukiemnkowany na zagadnienia z zakresu badah
nad stosowaniem sciolek organicznych w uprawie warzyw, ze szczegolnym uwzgl?dnieniem
wpiywu mulczowania na wlasciwosci fizyczne i chemiczne gleby, zachwaszczenie, ograniczanie
wyst?powania patogenow, a takze na plon warzyw i ich jakosc.
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W zainteresowaniach naukowych dr Edyty Kostemy mozna wyroznic badania nad
doskonaleniem agrotechniki ziemniaka wczesnego, znaczeniem resztek pozbiorczych warzyw
korzeniowych w bilansie materii organiczne] gleby, bezposrednim i nast?pczym wpiywem
mulczowania na wlasciwosci gleby oraz wielkosc i jakosc plonu warzyw, z zastosowaniem
nawozow zielonych w uprawie warzyw oraz wpiywem nawozenia organicznego i wapnowania
gleby na pobieranie kadmu i olowiu przez wybrane gatunki warzyw. W badaniach tych wykazala
przydatnosc bezposredniego oslaniania roslin foliy perforowany (PE) i wlokniny polipropylenowy
(PP) w uprawie ziemniaka wczesnego w aspekcie wielkosci i jakosc plonu. Wyniki tych badah
znalazly szerokie zastosowanie w praktyce ogrodniczej.
W badaniach nad mulczowaniem gleby roslinami okrywowymi i slomy Habilitantka
wykazala istotny wplyw tych zabiegow na wielkosc plonu kapusty glowiastej i cebuli, przy czym
najlepszy

efekt uzyskano

po zastosowaniu

mulczu z seradeli.

Stwierdzila, ze rosliny

mi?dzyplonowe: facelia, szarlat, slonecznik, seradela i bobik, przyorane na nawoz, wplywaly na
zwi?kszenie plonu ogolem i plonu handlowego kukurydzy cukrowej. Bardzo cennym rezultatem
badah bylo stwierdzenie, ze plonotworcze dziaianie tych nawozow zielonych jest rownie
wartosciowe jak nawozenie organiczne obomikiem w dawce 40 tha"^ Udowodnila istotny
pozytywny zaleznosc pomi^dzy wapnowaniem gleby a zmniejszeniem zawartosci kadmu i
olowiu w glebie oraz w lisciach i korzeniach buraka cwiklowego.
Prof, dr hab. Marzena Blazewicz-Wozniak wskazala, ze Habilitantka od poczytku swojej
pracy zawodowej miala wyraznie sprecyzowane zainteresowania badawcze, ukiemnkowane na
doskonalenie agrotechniki warzyw w szeroko poj?tym aspekcie wykorzystania w ich uprawie
nawozenia organicznego, sciolek organicznych i oslon, roslin przedplonowych i mulczow
roslinnych oraz resztek pozniwnych. Podkreslila, ze Kandydatka jest w pelni uksztahowanym
i dojrzalym pracownikiem naukowym, o ugrantowanych
i organizacyjnych,

co

moze

stanowic

podstaw? do

umiej?tnosciach

ubiegania

si?

o

warsztatowych
stopieh

doktora

habilitowanego.
Prof, dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowinska wskazala, ze Habilitantka posiada
obszemy i wartosciowy dorobek naukowy, ktory odznacza si? oryginalnosciy prowadzonych
badah i umiej?tny ich interpretacjy. Dorobek ten zostal znaczyco powi?kszony pod wzgl?dem
ilosciowym i jakosciowym po uzyskaniu stopnia doktora. Wnosi on istotny wklad w rozwoj
dyscypliny ogrodnictwo, w dziedzinie nauk rolniczych.
Zdaniem dr hab. Joanny Majkowskiej-Gadomskiej dorobek naukowy Habilitantki jest
znaczycy, oryginalny i wartosciowy, dotyczycy zagadnieh bardzo istotnych w wielkotowarowej
uprawie waznych gospodarczo roslin warzywnych, stanowiycy solidny wklad do wiedzy z

zakresu tej specjalnosci naukowej. Na podkreslenie zasluguje nie tylko imponujyca aktywnosc
badawcza, ale tez wdrozeniowo-popularyzatorska oraz wspolpraca z sektorem gospodarczym.
Wszyscy czlonkowie Komisji pozytywnie ocenili kompleksowe i ukierunkowane badania
Habilitantki, zwracajyc uwag? na ich duze znaczenie praktyczne. Wskazali, ze dorobek naukowy
Kandydatki wnosi istotny wklad do praktyki ogrodniczej i wyraza si? opracowaniem 9 instrukcji
upowszechnieniowych i wdrozeniowych. Dalszym wyrazem znaczenia aplikacyjnego badah
Kandydatki jest Jej czlonkowstwo od 2012 roku w zespole badawczym, realizujycym komercyjne
tematy badawcze na zlecenie firmy Zentis Polska sp. z o.o., dotyczyce wpiywu agrotechniki na
przydatnosc surowcow roslinnych do produkcji wsadow do wyrobow mleczarskich. Nalezy
podkreslic, ze swoj warsztat badawczy Kandydatka doskonalila bioryc udzial w czterech
szkoleniach. Odbyla ponadto 2 staze naukowe: w 2014 roku w Instytucie Inzynierii Srodowiska
Wydzialu Zamiejscowego Nauk o Spoleczehstwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawla I I w Stalowej Woli, gdzie zapoznala si? z najnowszymi metodami analiz chemicznych
materiahl roslinnego, oraz w 2012 roku w przedsi?biorstwie Zentis Polska sp. z o.o. w Siedlcach
w ramach projektu wspolfinansowanego przez Uni? Europejsky (Europejski Fundusz Spoleczny,
Program Operacyjny Kapital Ludzki 2007-2013). Habilitantka, mimo ze nie kierowala
mi?dzynarodowym lub krajowym projektem badawczym, byla glownym wykonawcy w 2
projektach naukowych finansowanych ze zrodel zewn?trznych, co swiadczy o Jej umiej?tnosci
pracy w zespole w ramach wspolpracy nauki z przemyslem. O wartosci dorobku naukowego
swiadczy rowniez przyznanie dr Edycie Kostemie nagrody indywidualnej trzeciego stopnia (w
2007 roku) przez wladze Uczelni.
Brak dluzszego

stazu w zagranicznych osrodkach naukowo-badawczych

a takze

udokumentowanej wspolpracy mi?dzynarodowej jest slabszy strony Habilitantki. Nalezy jednak
uscislic, ze Jej osiygni?cia naukowe prezentowane byly na 6 konferencjach mi?dzynarodowych,
w tym organizowanych za granicy, na ktorych samodzielnie wyglosila 2 referaty. Wymienic
nalezy takze fakt opieki nad gmpy studentow w czasie wyjazdu do USA w ramach wymiany
akademickiej z Delaware Valley College (w 2008 roku). Jest to rowniez forma kontaktow
zagranicznych. Legitymuje si? Ona doskonaly znajomosciy j?zyka angielskiego, potwierdzony
certyfikatem na poziomie FCE/B2, co rokuje nadziej?, ze po uzyskaniu samodzielnosci w pracy
naukowej wkrotce taky wspolprac? z osrodkami z zagranicy podejmie.
Dzialalnosc dydaktyczny Kandydatki recenzenci i czlonkowie Komisji ocenili bardzo
pozytywnie. Jest ona dobrze przygotowana do prowadzenia zaj?c dydaktycznych po ukonczeniu
kursu pedagogicznego dla nauczycieli akademickich w 2001 roku. Habilitantka od poczytku
pracy zawodowej prowadzi zaj?cia dydaktyczne na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu
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Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, na studiach stacjonarnych i niestacjonamych, na
kierunkach: roinictwo, turystyka i rekreacja, bioinzynieria produkcji zywnosci oraz gospodarka
przestrzenna. Przygotowala autorskie programy do zaj?c dydaktycznych z przedmiotow:
warzywnictwo, sadownictwo, parki i ogrody w turystyce i rekreacji, jakosc produktow i
surowcow spozywczych, produkcja roslinna, opakowalnictwo i przechowalnictwo, zieleh w
zagospodarowaniu przestrzermym, analiza sensoryczna i instrumentalna zywnosci. Dotychczas
byla promotorem 5 prac dyplomowych inzynierskich oraz opiekunem naukowym 7 studentow
przy goto wujycych prace inzynierskie i 16 wykonujycych prace magisterskie.
Wedlug

czlonkow

Komisji

na

szczegolne

podkreslenie

zasluguje

dzialalnosc

popularyzatorska Kandydatki, ktora swiadczy o Jej fachowosci, jak i o ch?ci krzewienia wiedzy
wsrod producentow i hobbystow. Przejawia si? to w licznych (29) artykulach populamonaukowych. Habilitantka wspolorganizuje takze akcje promujyce nauk? („Dni z Wydzialem
Przyrodniczym", „Dni otwarte").
Dzialalnosc organizacyjna dr Edyty Kostemy jest bardzo roznorodna. Habilitantka jest
koordynatorem ds. wyjazdow zagranicznych

studentow,

Wydzialu

Wydzialowej

Przyrodniczego.

przeprowadzania
opracowania

Byla

czlonkiem

doktorantow oraz pracownik6w
Komisji

egzaminu z semestralnej praktyki zawodowej

specjalistycznych

efektow ksztalcenia

Egzaminacyjnej

do

(2005-2006), zespolu ds.

na kiemnku roinictwo na

potrzeby

Krajowych Ram Kwalifikacji (2012), sekretarzem Wydzialowej Komisji Rekmtacyjnej ds.
kierunku roinictwo (2006-2007). O znaczycej pozycji naukowej dr Edyty Kostemy w srodowisku
naukowym swiadczy powierzenie Jej funkcji czlonka Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika
Wydzialu Przyrodniczego (od 2009 roku), powolania do gremium komitetu organizacyjnego
dwoch konferencji naukowych, piastowanie funkcji sekretarza Komitetu Organizacyjnego
Ogolnopolskiej Konferencji Naukowej pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt.
„Proekologiczna uprawa warzyw - problemy i perspektywy" (2010) i zarazem czlonka komitetu
redakcyjnego wydawnictwa konferencyjnego. Jest czlonkiem Polskiego Towarzystwa Nauk
Ogrodniczych.
Zdaniem dr hab. Joarmy Majkowskiej-Gadomskiej przedstawiona dzialalnosc dydaktycznoorganizacyjna swiadczy o dojrzalosci Habilitantki i Jej dobrym przygotowaniu do pracy
naukowej i organizacyjnej na rzecz Uczelni i srodowiska naukowego oraz regionu.
Na podstawie przedstawionych dokumentow Komisja stwierdza, ze dr Edyta Kostema ma
znaczyce osiygni?cia naukowe i wniosia oryginalny, indywidualny wklad w rozwoj dyscypliny
ogrodnictwo. Habilitantka wykazuje si? duzy aktywnosciy naukowy, z pasjy i energiy rozwija
badania nad doskonaleniem zastosowania roslin okrywowych oraz biomasy jako mulczy
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i nawozow zielonych oraz ich wpiywem na srodowisko wzrostu roslin warzywnych, ich
plonowanie i wartosc odzywczy, nalezy przypuszczac ze nurt ten b?dzie przez Niy nadal
kontynuowany.
Bioryc

pod

uwag?

jednoznacznie

pozytywne

oceny

osiygni?cia

naukowego

przedstawionego w formie cyklu 9 powiyzanych tematycznie publikacji pt. „Mulcze organiczne
w uprawie warzyw" oraz pozostalego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
Habilitantki, czlonkowie Komisji habilitacyjnej uznali, ze dr Edyta Kosterna spelnia wymagania
zawarte w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
0 stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U . 2003, Nr 65, poz. 595, z pozn. zm.) oraz w
Rozporzydzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011 r. (Dz. U. Nr
196, poz. 1165) i pozytywnie opiniujy wniosek o nadanie stopnia naukowego doktora
habilitowanego nauk rolniczych, w dyscyplinie ogrodnictwo.

Lublin, 5 maja 2015 r.

Sekreti

Dr hab.

Przewodniczqcy Komisji

!ej Salata

Prof, dr hab. Stanislaw Cebula
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