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1. Życiorys i przebieg pracy zawodowej 

1.1.Wykształcenie  

 1995 – 2000;  studia na kierunku Agronomia, Wydział Rolniczy, Akademia Rolnicza 

im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu: 

 25.05.2000 - tytuł magistra inżyniera rolnictwa w zakresie agronomii, 

praca magisterska pt. „Zastosowanie testu ELISA w kwalifikacji 

polowej plantacji ziemniaka” (promotor dr Maciej Czajka) 

 

 2000 – 2004; studia doktoranckie, Wydział Rolniczy, Akademia Rolnicza w  

im. Augusta Cieszkowskiego Poznaniu:  

 30.09.2005 - stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, 

rozprawa doktorska pt. „Wpływ systemów uprawy i dolistnego 

dokarmiania na plonowanie i cechy użytkowe łubinu żółtego  

i wąskolistnego”, która została wyróżniona przez Rektora Akademii 

Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (załącznik 6.1). 

Promotor pracy - prof. dr hab. Jerzy Szukała  

 

1.2. Przebieg pracy zawodowej 

L.p. 
Okres 

zatrudnienia 
Miejsce pracy Etat Stanowisko 

1. 

od 01.10.2005 

do 30.01.2006 

Akademia Rolnicza im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu, Katedra 

Uprawy Roli i Roślin 

½ instruktor 

2. 

od 01.02.2006 

do 30.09.2006 

Akademia Rolnicza im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu, Katedra 

Uprawy Roli i Roślin 

pełen asystent 

3. 

od 01.10.2006 

do 24.07.2016 

 

 

od 25.07.2016 

Akademia Rolnicza im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu, Katedra 

Uprawy Roli i Roślin 

Uniwersytet Przyrodniczy  

w Poznaniu, Katedra Agronomii 

pełen adiunkt 
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1.3. Inne udokumentowane formy edukacji naukowej i zawodowej  (załącznik 6.2) 

 

Staże 

 od 29.05.2000 do 27.07.2000 - Belgia, staż w firmie Condi-Plants s.c. 

zajmującej się produkcją i dystrybucją sadzeniaków ziemniaka 

 

 od 15.06.2001 do 25.07.2001 oraz od 09.06.2004 do 15.07.2004 - Niemcy, staż 

w firmie NKL Neue Kropeliner Lagerhaus zajmującej się produkcją i 

dystrybucją sadzeniaków ziemniaka 

 

 od 16.03.2015 do 21.05.2015 - staż w Instytucie Ochrony Roślin – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu 

 

 od 01.09.2015 do 16.10.2015 – staż w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. 

 

Kursy 

 2006r. - kurs pedagogiczny dla doktorantów, Akademia Rolnicza  

     w im. Augusta Cieszkowskiego Poznaniu 

 2011r. – szkolenie z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy organizowane 

przez Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego 

 

Szkolenia 

 listopad 2008r. – szkolenie „Ochrona roślin na obszarach objętych programem 

rolno-środowiskowym” zorganizowanym przez Instytut Ochrony Rośli – BIP 

w Poznaniu 

 kwiecień 2012r. - szkolenie: „Laboratoryjna ocena materiału siewnego zbóż i 

roślin strączkowych” w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w 

Radzikowie 
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 2012/2013 - 52-godzinny cykl szkoleń z zakresu m. in. planowania, pisania i 

zarządzania projektami badawczymi oraz ochrony własności intelektualnej w 

ramach projektu „B+R dla Wielkopolski” współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 wrzesień 2014r. - uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych w projekcie 

DANUBENERGY „Produkcja bioenergii z biomasy łąk dorzecza Dunaju i 

innych terenów nadrzecznych Europy Środkowej w instalacjach niezależnych 

od sieci energetycznej” 

 listopad 2017r. – szkolenie: „Produkcja nasienna w świetle działań programu 

rolno-środowiskowo-klimatycznego” w Centrum Doradztwa Rolniczego w 

Brwinowie Oddział w Poznaniu 

 

Program Erasmus + 

 od 18.09.2017 do 22.09.2017 - wyjazd do LATVIA UNIVERSITY OF 

AGRICULTURE (Łotwa – Jelgava), w celu przeprowadzenie cyklu wykładów 

w języku angielskim na temat produkcji światowej i metod uprawy roślin 

strączkowych 

 24.09.2018 do 28.09.2018 - wyjazd do Escola Superior Agraria – Instytuto 

Politecnico de Coimbra (Portugalia – Coimbra) w celu przeprowadzenie cyklu 

wykładów w języku angielskim na temat znaczenia uprawy roślin 

strączkowych we współczesnym rolnictwie. 
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2. Wykazane osiągnięcie naukowo-badawcze 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. 2016 r. 

poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311). 

 

2.1. Tytuł osiągnięcia naukowego (załącznik 3): 

 

 Agnieszka Faligowska (2018). „Plonowanie i jakość nasion łubinu żółtego oraz jego 

wpływ następczy w warunkach stosowania konwencjonalnej uprawy roli i wieloletnich 

uproszczeń uprawowych”.  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ISBN 978-83-7160-911-4. 

Rozprawy naukowe, zeszyt 504, ss. 112.   

 

2.2. Wprowadzenie i omówienie problemu badawczego 

Powierzchnia uprawy roślin strączkowych w Polsce, w tym łubinu w latach 

dziewięćdziesiątych XX wieku uległa znacznemu ograniczeniu. Przyczyną tego zjawiska 

była zmniejszająca się opłacalność uprawy, ograniczenie zużycia nasion na paszę i 

możliwości eksportu nasion, a w przypadku łubinu także wystąpienie groźnej choroby – 

antraknozy. Zmniejszający się udział roślin strączkowych w strukturze zasiewów był także 

spowodowany wprowadzeniem gospodarki wolnorynkowej, w wyniku której nastąpił 

systematyczny wzrost importu poekstrakcyjnej śruty sojowej (Podleśny i Księżak, 2009). 

Po roku 1989, gospodarka wolnorynkowa doprowadziła m. in. do zmian struktury agrarnej 

i uproszczenia płodozmianów. Efektem tego był wzrost udziału zbóż w strukturze 

zasiewów do ponad 74%, a w niektórych rejonach Polski nawet do 80%. Następstwem 

tych zmian było także zmniejszenie dopływu materii organicznej do gleby poprzez 

zaniechanie wprowadzania resztek pozbiorowych (Kotecki, red., 2012). W ostatnich latach 

można zaobserwować wzrost zainteresowania uprawą tej grupy roślin. Złożyło się na to 

kilka czynników, wśród których można wymienić prośrodowiskową politykę rolną Unii 

Europejskiej, której celem jest efektywna produkcja żywności wysokiej jakości w oparciu 

o optymalne technologie, niezagrażające środowisku przyrodniczemu. Rośliny strączkowe 

doskonale nadają się do realizacji wyżej opisanego celu, poprzez ich uprawę w siewie 

czystym, mieszankach zbożowo-strączkowych bądź w międzyplonach. Dlatego udział tej 

grupy roślin uwzględniany jest w licznych programach rolnośrodowiskowych, a 
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opłacalność ich uprawy podnoszą dopłaty z Unii Europejskiej. W tym kontekście rośliny 

strączkowe posiadają zalety zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne (Raport 

końcowy…2015), wynikające głównie ze zdolności do wiązania azotu atmosferycznego 

przez bakterie brodawkowe, z którymi wchodzą w symbiozę (Podleśny, 2005; Nemecek i 

in., 2008; Florek i in., 2012; Voisin i in., 2014; Foyer i in., 2016).  

Ważnym zagadnieniem, które ma wpływ na wzrost zainteresowania uprawą roślin 

strączkowych jest dążenie do zapewnienia „białkowego bezpieczeństwa kraju” w oparciu o 

produkcję pasz wysokobiałkowych z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin. Nie bez 

znaczenia pozostaje również konieczność realizacji w przyszłości przepisu zawartego w 

art. 15 ustawy z dnia 22 lipca 2006r. o paszach (Dz. U. z 2006 r., Nr 144, poz. 1045, z 

poźn. zm.), w którym ustanowiony został zakaz wprowadzania do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej pasz genetycznie modyfikowanych oraz organizmów 

genetycznie modyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego (Raport 

końcowy…2015).  

Dane statystyczne opublikowane przez GUS (2017) wskazują, iż w 2016 roku 

powierzchnia zasiewów strączkowych na nasiona wraz z mieszankami wynosiła około 226 

tys. ha, z czego na zielonkę uprawiano 34,2 tys. ha, a największy udział w tej powierzchni 

stanowił łubin - 147 tys. ha. Mimo, iż wiodącym gatunkiem jest łubin wąskolistny, to 

uprawa łubinu żółtego jest ważna głównie z punktu widzenia jego mniejszych wymagań 

względem stanowiska i większej tolerancji na zakwaszenie gleby (French i in., 2001; 

Wolko i in., 2011; Dymarska i Grabowska, 2014). Jako roślina gleb lekkich może być 

wprowadzany do zmianowania tam, gdzie dobór innych gatunków roślin uprawnych jest 

ograniczony. Rośliny strączkowe, w tym łubin żółty dzięki głębokiemu i dobrze 

rozwiniętemu systemowi korzeniowemu ograniczają degradację gleb, poprzez działanie 

strukturotwórcze i melioracyjne (Florek i in., 2012). Ponadto wzbogacają glebę w 

substancję organiczną, pozostawiając po zbiorze resztki pożniwne zasobne w makro- i 

mikroelementy (Jasińska i Kotecki, 2001; Malarz i in., 2010), dzięki czemu możliwa jest 

poprawa kultury gleby, utrzymanie dobrego jej stanu i zwiększenie wydajności roślin 

następczych (Sadowski i in., 2000). 

Znaczenie gospodarcze roślin strączkowych wynika głównie z wykorzystania 

nasion w żywieniu zwierząt (Podleśny, 2005; Nemecek i in., 2008; Voisin i in., 2014; 

Foyer i in., 2016). Jak podają Buraczewska i in. (2010) spośród trzech gatunków łubinu, 
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nasiona łubinu żółtego zawierają (w suchej masie) najwięcej białka, dzięki czemu stanowią 

cenny składnik pasz dla trzody chlewnej, drobiu i ryb (Pereira i Oliva-Teles, 2004; Kim i 

in., 2008; Zduńczyk i in., 2014). Ponadto łubin żółty sprawdza się w uprawie na zielonkę i 

kiszonkę (Podleśny, 2008; Faligowska i Szukała, 2009; Faligowska i Selwet, 2012; Jarecki 

i Bobrecka-Jamro, 2014). Dodatkowo ze względu na właściwości prozdrowotne, podjęto 

również badania nad możliwością wykorzystania tego gatunku w żywieniu ludzi, jako 

składnik tzw. żywności funkcjonalnej (Skibniewska i in., 2003; Lampart-Szczapa i in., 

2007; Lampart-Szczapa i Łoza, 2007).   

We współczesnym rolnictwie kluczowe znaczenie ma obniżenie kosztów produkcji 

(Małecka i in., 2012). Aktualnie w celu ich ograniczenia, obserwuje się tendencję 

zmniejszania intensywności uprawy, zwłaszcza spłycenia orki lub zastąpienia jej innymi 

zabiegami (Orzech i in., 2003). Orka niewątpliwie posiada wiele zalet, z których wymienić 

należy: dobre spulchnienie, odwrócenie i rozdrobnienie warstwy ornej, ułatwienie 

wprowadzenia do głębszych warstw gleby resztek pożniwnych oraz wyrównanie 

zawartości składników pokarmowych w całej warstwie ornej. Jednak zabieg ten, wpływa 

również niekorzystnie na glebę, a mianowicie: niszczy jej naturalną strukturę, sprzyja 

erozji, przyczynia się do zaskorupienia gleby, spowalnia tempo pracy i zwiększa zużycie 

paliwa (Holland, 2004; Dzienia i in., 2006; Morris i in., 2010). Stąd też rośnie 

zainteresowanie różnymi rozwiązaniami ograniczającymi koszty produkcji i mechaniczną 

ingerencję w glebę. Najbardziej popularna staje się uprawa uproszczona (bezorkowa), w 

której następuje inkorporacja resztek roślinnych w powierzchniowej warstwie, lecz ich 

część pozostaje na powierzchni gleby (Małecka i in., 2012). W innej metodzie uprawy 

bezorkowej, całkowicie rezygnuje się z zabiegów uprawowych od zbioru przedplonu do 

siewu rośliny następczej, a siew wykonywany jest specjalistycznymi siewnikami z 

redlicami talerzowymi. Takie rozwiązanie, w których pozostawiane są wszystkie resztki 

roślinne na powierzchni pola, nazywane jest siewem bezpośrednim lub uprawą zerową 

(Małecka i in., 2012).  

Wzrost zainteresowania rolników uprawą roślin strączkowych wymaga prowadzenia 

nie tylko prac badawczych dotyczących zwiększenia wielkości i wierności ich plonowania, 

ale także działań w zakresie poprawienia opłacalności produkcji. Nadmienić należy, że 

dopłaty do roślin strączkowych wprowadzone w 2010 roku stały się głównym czynnikiem 

motywującym rolników do ich uprawy. Dzięki temu, udział tej grupy roślin w strukturze 
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zasiewów powoli, ale systematycznie wzrastał z 1,7% w 2010 roku do 3,0% w roku 2016 

(GUS, 2017). Ze względu na małe zainteresowanie uprawą roślin strączkowych po okresie 

transformacji ustrojowej w ich agrotechnice w porównaniu do innych roślin uprawnych 

nastąpił niewielki postęp, a plony uzyskiwane w praktyce wzrosły nieznacznie. Podczas, 

gdy potencjalny postęp ilościowy obliczony na podstawie plonów wzorca w 

doświadczeniach COBORU na przestrzeni 36-lecia wynosił w łubinie żółtym 18 kg 

rocznie (Prusiński, 2007). Jak podają Podleśny i Księżak (2009) ważną przyczyną niskich 

plonów nasion jest zanik tradycji uprawy tych roślin oraz błędy popełniane w ich 

agrotechnice. W tym czasie nastąpił natomiast duży postęp technologiczny w uprawie 

takich roślin jak: zboża, rzepak, buraki cukrowe i kukurydza, spowodowany 

wprowadzeniem bardziej opłacalnych, uproszczonych systemów uprawy roli oraz 

dostępnością wyspecjalizowanych maszyn rolniczych (Budzyński i in., 2000; Jankowski i 

Budzyński, 2000; Głowacka, 2007; Koziara i in., 2007; Pabin i in., 2008; Piechota i in., 

2013; Zimny i in., 2015; Jaskulska i in., 2017). Badania własne nad możliwością 

stosowania uprawy uproszczonej oraz siewu bezpośredniego w łubinie żółtym i 

wąskolistnym prowadzone były już w latach 2002–2004 w Zakładzie Doświadczalno-

Dydaktycznym w Złotnikach, jednak nie miały one charakteru trwałego, ale były 

zastosowane jednorazowo. Wówczas wskazywano, że bardziej opłacalna w stosunku do 

tradycyjnej uprawy orkowej jest uprawa - uproszczona (bezorkowa), ale nie rozwiązano 

problemu dotyczącego plonowania łubinu w warunkach stosowania wieloletnich 

uproszczeń w uprawie roli w zmianowaniach.  

 

2.3. Omówienie celu badań w/w pracy 

Głównym celem badań własnych było określenie wpływu trzech systemów uprawy 

roli (konwencjonalnego, uproszczonego i siewu bezpośredniego) na rozwój roślin, 

plonowanie, wartość siewną i paszową nasion oraz efekty ekonomiczne uprawy łubinu 

żółtego odmiany Mister.  

Cele pomocnicze dotyczyły: 

 oceny wpływu czynników pogodowych na wzrost, rozwój i plonowanie łubinu żółtego 

uprawianego w czteropolowym płodozmianie, z 50% udziałem zbóż, 



Załącznik 1 

Autoreferat 

Agnieszka Faligowska   

 

10 

 

 określenia wpływu długoletniego stosowania uproszczeń uprawowych na właściwości 

biologiczne gleby, zachwaszczenie, rozwój generatywny oraz brodawkowanie łubinu, 

 ustalenia optymalnej dawki nawożenia azotem dla roślin następczych, którymi były w 

kolejności: pszenica ozima, rzepak ozimy, pszenica ozima, 

 poznania wpływu następczego łubinu żółtego na plonowanie pszenicy ozimej 

uprawianej w warunkach uprawy konwencjonalnej, uproszczonej i siewu 

bezpośredniego, 

 określenia opłacalności uprawy łubin żółtego w zróżnicowanych systemach.  

 

2.4. Materiał i metody 

Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2012-2017 w Zakładzie 

Doświadczalno-Dydaktycznym Gorzyń, filia w Złotnikach, należącym do Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. Przedmiotem badań był łubin żółty odmiany Mister, 

uprawiany w czteropolowym płodozmianie z 50% udziałem zbóż w zmianowaniu: łubin 

żółty, pszenica ozima, rzepak ozimy, pszenica ozima. Doświadczenia założono jako 

dwuczynnikowe, w układzie split-plot w czterech powtórzeniach. Czynnikiem pierwszego 

rzędu był system uprawy roli (konwencjonalny, uproszczony, siew bezpośredni). 

Czynnikiem drugiego rzędu w doświadczeniach z pszenicą ozimą i rzepakiem ozimym 

było nawożenie azotem w dawkach: 0 kg N·ha-1, 60 kg N·ha-1, 120 kg N·ha-1, 180 kg 

N·ha-1.  

 

W doświadczeniach z łubinem żółtym oznaczono:  

 wpływ warunków pogodowych na wzrost, rozwój i plonowanie, 

 wpływ trwałego stosowania uproszczeń uprawowych na: biologiczne 

właściwości gleby, zachwaszczenie, obsadę roślin, indeksy LAI i SPAD, suchą 

masę korzeni i brodawek korzeniowych, liczbę kwiatów zawiązanych i 

zrzuconych przez roślinę, cechy biometryczne, plon nasion, wartość siewną i 

wigor nasion, zawartość składników organicznych i popiołu w nasionach, 

wydajność białka, wartość energetyczną nasion, wydajność energetyczną plonu 

nasion, plon suchej masy organów wegetatywnych, skład mineralny i 
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nagromadzenie składników mineralnych w organach wegetatywnych, efekt 

ekonomiczny. 

 

W doświadczeniach następczych oznaczono: 

 plonowanie pszenicy ozimej i rzepaku ozimego w warunkach trwałego 

stosowania uproszczeń uprawowych oraz zróżnicowanych dawek nawożenia 

azotem, 

 wpływ łubinu żółtego na plonowanie pszenicy ozimej uprawianej w drugim i 

czwartym roku zmianowania. 

 

2.5. Wyniki badań 

Wieloletnie odejście od uprawy konwencjonalnej, na rzecz uprawy 

uproszczonej i siewu bezpośredniego skutkowało zwiększeniem liczebności 

mikroorganizmów glebowych (grzybów, bakterii, promieniowców) w warstwie gleby 

0-10 cm, natomiast w warstwie 10-20 cm odnotowano tendencję odwrotną. Wyższą 

aktywność ureazy stwierdzono w glebie pobranej z obiektów z uprawą uproszczoną i 

siewem bezpośrednim w jej wierzchniej warstwie, niż w uprawie konwencjonalnej. 

Ponadto, wieloletnia uprawa uproszczona i siew bezpośredni w porównaniu z uprawą 

konwencjonalną spowodowały istotny wzrost zachwaszczenia zarówno pod względem 

masy, jak i liczby chwastów. 

Systemy uprawy roli nie różnicowały plonu nasion łubinu żółtego, wydajności 

białka i wydajności energetycznej plonu nasion w roku bardzo wilgotnym i w latach 

przeciętnych pod względem ilości opadów. Natomiast w roku suchym, siew 

bezpośredni spowodował istotne obniżenie ww. parametrów w porównaniu z uprawą 

konwencjonalną. Niezależnie od przebiegu warunków pogodowych nie stwierdzono 

istotnych różnic między uprawą konwencjonalną a uproszczoną w obsadzie roślin, 

LAI, w suchej masie korzeni i brodawek korzeniowych, liczbie kwiatów na pędzie 

głównym i na pędach bocznych na roślinie, kwiatów poddanych aborcji, wysokości 

roślin, liczbie strąków i nasion na pędzie głównym i na pędach bocznych oraz ogółem 

na roślinie, a także w plonie nasion i wydajności białka.  

Stosowanie wieloletnich uproszczeń uprawowych może prowadzić do poprawy 

jakości nasion łubinu żółtego poprzez wzrost zawartości białka, wartości siewnej i 
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wigoru nasion. Większa liczba nasion na pędach bocznych skutkowała, pogorszeniem 

jakości nasion, poprzez zmniejszenie zdolności kiełkowania. Natomiast wzrost masy 

1000 nasion wiązał się ze wzrostem zdolności kiełkowania. Nasiona o wyższej 

zdolności kiełkowania charakteryzowały się również lepszym wigorem, czego 

wyrazem była bardzo silna, dodatnia korelacja łącząca zdolność kiełkowania z 

wynikami testu wzrostu siewki i testu szybkości wzrostu siewki. 

Spośród trzech systemów uprawy roli, po doliczeniu dopłat, uprawa 

konwencjonalna zapewniała najwyższy dochód rolniczy oraz najniższy koszt 

produkcji nasion. Największy udział w kosztach bezpośrednich miały pestycydy i to 

one w największym stopniu decydowały o kosztach produkcji łubinu żółtego.  

Pszenica ozima uprawiana w siewie bezpośrednim w pierwszym roku po 

łubinie żółtym, plonowała o 0,6 t∙ha– 1 niżej w porównaniu z konwencjonalnym 

systemem uprawy roli. Natomiast uprawa uproszczona spowodowała niewielki, lecz 

istotny statystycznie spadek plonu ziarna pszenicy. W badaniach tych udowodniono, 

że wprowadzenie korzystnego przedplonu nie jest w stanie zniwelować silnej, 

negatywnej reakcji pszenicy na uprawę w siewie bezpośrednim. 

Podobną reakcję wykazano dla rzepaku. W porównaniu z uprawą 

konwencjonalną, rzepak ozimy plonował istotnie niżej, o 12,0% w uprawie 

uproszczonej i o 47,7% w siewie bezpośrednim. Rzepak ozimy uprawiany w 

stanowisku po łubinie żółtym i po pszenicy ozimej (drugi rok zmianowania) najwyżej 

plonował przy maksymalnej dawce azotu, wynoszącej 180 kg∙ha – 1.  

Pszenica ozima uprawiana w ostatnim roku czteroletniego zmianowania (po 

łubinie żółtym, pszenicy ozimej i rzepaku ozimym) plonowała najwyżej w uprawie 

konwencjonalnej. Natomiast wieloletnia uprawa uproszczona obniżyła istotnie plon 

ziarna o 6,5%, a siew bezpośredni aż o 16%.  

Niezależnie od systemu uprawy, optymalna dawka azotu dla pszenicy ozimej 

uprawianej w drugim i ostatnim roku czteroletniego zmianowania, wynosiła 120  kg 

N∙ha – 1. Dawka 180 kg N∙ha – 1 nie powodowała istotnego przyrostu plonu pszenicy 

ozimej w porównaniu do dawki  120 kg N∙ha – 1. 

Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że pszenica ozima  

uprawiana bezpośrednio po łubinie żółtym, w warunkach czteropolowego 
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zmianowania z 50% udziałem zbóż, plonowała średnio  o 19,3%  tj. 1,2 t∙ha – 1 wyżej, 

niż na stanowisku po rzepaku ozimym. 

 

 

2.6. Podsumowanie 

  Dążenie do zapewnienia „białkowego bezpieczeństwa kraju” w oparciu o produkcję 

pasz wysokobiałkowych z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin wymaga nie tylko 

prowadzenia prac badawczych nad zwiększeniem wielkości i wierności ich plonowania, 

ale także działań w zakresie poprawienia opłacalności produkcji. Subsydia, wpłynęły 

niewątpliwie na zwiększenie zainteresowania rolników uprawą roślin strączkowych, 

jednak realizacji wyżej postawionego celu służyć może wprowadzenie nowych, 

oszczędnych technologii uprawy. Obecnie wiele gospodarstw posiada odpowiedni sprzęt, 

a uproszczone systemy stosowane są powszechnie w uprawie zbóż, buraków czy rzepaku. 

Dotychczasowe badania w zakresie stosowania uproszczeń w uprawie roli pod rośliny 

strączkowe były najczęściej wycinkowe i miały charakter jednokrotnego stosowania 

systemów uproszczonych w uprawie.  

Wyniki badań przedstawione w monografii, dotyczące trwałego stosowania 

uproszczeń uprawowych wniosły więc, szereg nowych, interesujących informacji, które 

pozwoliły na wyciągnięcie wniosków istotnych nie tylko dla nauki, ale również i dla 

praktyki rolniczej. W mojej opinii za najważniejsze należy uznać następujące:  

 trwała, uproszczona uprawa roli może być zalecana pod łubin żółty zarówno na 

cele paszowe, jak i na reprodukcję materiału siewnego; stosowanie, bowiem 

wieloletnich uproszczeń uprawowych nie obniża plonu nasion, a nawet może 

prowadzić do poprawy jakości nasion łubinu żółtego poprzez wzrost 

zawartości białka, wartości siewnej i wigoru nasion,  

 uprawa pszenicy ozimej w warunkach stosowania wieloletnich uproszczeń 

uprawowych w płodozmianie z 50% udziałem zbóż, bezpośrednio po łubinie 

żółtym skutkuje istotną zwyżką plonu i sprzyja ograniczeniu nawożenia 

azotem do dawki 120 kg N∙ha – 1, 

 uprawa rzepaku ozimego w trzecim roku zmianowania oraz pszenicy ozimej w 

czwartym roku zmianowania czteropolowego z 50% udziałem zbóż w 
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warunkach wieloletniego stosowania uproszczonej uprawy roli i siewu 

bezpośredniego prowadzi do istotnego obniżenia plonowania obu gatunków.  

 

 

Kolejnym ciekawym zagadnieniem, niespotykanym dotychczas w pracach na temat 

uproszczeń uprawowych jest ocena ich wpływu na rozwój samych roślin, a mianowicie: 

intensywność tworzenia brodawek korzeniowych, indeksy LAI i SPAD, liczbę kwiatów 

zawiązywanych i zrzuconych przez rośliny oraz jakość samych nasion. Wyniki badań 

pozwoliły na wysunięcie interesujących wniosków: 

 systemy uprawy stosowane trwale w płodozmianie wywarły istotny wpływ na 

rozwój łubinu żółtego, a mianowicie w warunkach siewu bezpośredniego 

sucha masa brodawek korzeniowych była istotnie większa w porównaniu z 

uprawą konwencjonalną, a łubin żółty wykształcił większą liczbę kwiatów na 

roślinie (głównie na pędach bocznych), jednak niezależnie od systemu 

uprawy liczba kwiatów zrzuconych przez roślinę z pędów bocznych była 

bardzo wysoka (88 – 92%), 

 trwale stosowane uproszczone systemy uprawy, obniżyły wartość wskaźnika 

powierzchni liści LAI oraz spowodowały wzrost stanu odżywienia roślin 

azotem wyrażonego indeksem SPAD, 

 stosowanie wieloletnich uproszczeń uprawowych może prowadzić do wzrostu 

zawartości białka, wartości siewnej i wigoru nasion,  

 większa liczba nasion na pędach bocznych skutkowała, pogorszeniem jakości 

nasion, poprzez zmniejszenie zdolności kiełkowania, a wzrost masy 1000 

nasion wiązał się ze wzrostem zdolności kiełkowania i poprawą wigoru 

nasion.  

 

 Z kolei w opinii Recenzenta wydawniczego, szczególnie cenne jest połączenie 

przebiegu warunków pogodowych z cechami roślin i plonowaniem łubinu oraz ich 

zmienność w zależności od systemu uprawy, ilości opadów i temperatury powietrza. 

Tego typu analizy spotyka się bardzo rzadko; najczęściej autorzy prac charakteryzują 

przebieg pogody nie nawiązując lub nawiązują bardzo krótko do tego zagadnienia. 
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Tymczasem zmienność przebiegu ontogenezy spowodowana przebiegiem pogody i jej 

wpływ na plonowanie w przypadku roślin strączkowych ma szczególne znaczenie: 

 warunki pogodowe determinowały wzrost i rozwój łubinu żółtego; największą 

zmienność wykazano pomiędzy wschodami a fazą 2-3 liści oraz pomiędzy fazą 

kwitnienia i formowania strąków, natomiast najmniejszą w okresie od siewu do 

wschodów roślin, 

 spośród czynników pogodowych na zmienność poszczególnych okresów 

rozwojowych łubinu żółtego znacznie większy wpływ miały opady niż 

temperatura, 

 liczba dni oraz opady w okresie od kwitnienia do formowania strąków były 

wysoce, dodatnio skorelowana z plonem nasion, natomiast w okresie od 

formowania strąków do dojrzałości pełnej, plon nasion skorelowany był z 

liczbą dni i opadami na podobnym poziomie, lecz ujemnie. 

 

  Reasumując, opublikowana monografia jest jedną z nielicznych, która obejmuje tak 

szeroki zakres badań nad stosowaniem trwałych uproszczeń uprawowych w łubinie 

żółtym. Obejmuje ona analizę gleby, wpływ stosowania wieloletnich uproszczonych 

systemów uprawy roli na zachwaszczenie, rozwój i plonowanie oraz jakość nasion łubinu 

żółtego, a także ocenę efektów ekonomicznych i wpływ następczy uprawy łubinu żółtego 

na plonowanie pozostałych roślin w płodozmianie (pszenicy ozimej i rzepaku ozimego). 
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40. Zimny L., Zych A., Wacławowicz R. (2015). Systemy uprawy buraka cukrowego w 

Polsce w badaniach ankietowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 581: 135-145. 

 

 

 

3. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

3.1. Uproszczenia w uprawie roli pod rośliny strączkowe (załącznik 4.1) 

 Głównym przedmiotem moich zainteresowań są uproszczenia w uprawie roli, ze 

szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój i plonowanie roślin strączkowych.  

 W latach 2002-2004 prowadzono doświadczenia nad możliwością stosowania uprawy 

konwencjonalnej (płużnej), uproszczonej (bezpłużnej) i siewu bezpośredniego (zerowej) 

w łubinie żółtym i wąskolistnym. W trakcie badań oceniano wpływ jednorazowego 

zastosowania zróżnicowanych systemów uprawy na zachwaszczenie, elementy 

plonowania, plon nasion, jakość nasion, wydajność paszową i efekty ekonomiczne.  

Najkorzystniejsza okazała się wówczas uprawa uproszczona, w warunkach której 

stwierdzono najniższe zachwaszczenie, najwyższy plon nasion, największą wydajność 

białka i energii, a jakość nasion łubinu żółtego i wąskolistnego była równie wysoka, co w 

uprawie konwencjonalnej (płużnej). Wszystkie trzy systemy uprawy roli zapewniały 

dochód rolniczy, przy czym najwyższy zapewniała uprawa uproszczona (bezpłużna).  

  W latach 2005-2007 założono doświadczenie z grochem uprawianym w systemie 

konwencjonalnym (płużnym), uproszczonym (bezpłużnym) oraz w siewie bezpośrednim 

(zerowym). Najwyższy plon nasion uzyskano w bezpłużnym systemie uprawy roli, a 

istotnie niższy w systemie płużnym. Wartość siewna nasion grochu nie była 

modyfikowana w sposób istotny tym czynnikiem badawczym.  

 W kolejnych latach prowadzono doświadczenia z łubinem żółtym i 

wąskolistnym w warunkach trwałego stosowania ww. uproszczonych systemów uprawy 

roli. Opublikowane fragmentaryczne wyniki badań z lat 2008-2010 wskazują na 

możliwość uprawy obu łubinów w systemach uproszczonych, bez ryzyka zmniejszenia 

plonu nasion. W przypadku łubinu wąskolistnego systemy uprawy nie wpłynęły na 

wartość siewną nasion, natomiast nasiona łubinu żółtego z uprawy zerowej 

charakteryzowały się najmniejszą masą 1000 nasion i największą energią kiełkowania.  
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 W latach 2012-2014 prowadzono doświadczenia łanowe na polach, na których 

od 1992 roku stosowana była bezorkowa uprawa roli. Badania polegały m. in na 

porównaniu w tych warunkach: plonu nasion, białka i energii metabolicznej grochu, 

łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego i łubinu białego oraz ocenę ekonomiczną uprawy. 

Spośród badanych gatunków, średnio najwyżej plonował łubin biały, a najniżej łubin 

żółty. Najwięcej białka z 1ha dostarczył łubin biały, pozostałe gatunki mniej: łubin żółty 

o 25% (245 kg), łubin wąskolistny o 29% (284 kg) i groch o 42% (409 kg). Największą 

koncentracją energii metabolicznej w suchej masie 1 kg nasion przeznaczonych dla 

trzody chlewnej stwierdzono w nasionach grochu siewnego, a najniższą w nasionach 

łubinu żółtego i wąskolistnego. Najniższe koszty bezpośrednie poniesiono przy uprawie 

łubinu wąskolistnego, a najwyższe przy grochu.  

 Podsumowując, wyniki badań wskazują, iż uproszczona uprawa roli może być 

stosowana na stanowisku pod rośliny strączkowe, zarówno jednorazowo, jaki trwale, bez 

ryzyka uzyskania istotnie niższych plonów w porównaniu z konwencjonalnym-płużnym 

systemem uprawy. Ponadto, wprowadzenie uprawy uproszczonej pozwala ograniczyć 

koszty, a zebrane nasiona nie odbiegają pod względem jakości od nasion uzyskanych w 

tradycyjnym systemie płużnym.  

 

1. Faligowska A., Szukała J. (2007). Wpływ systemów uprawy roli i dolistnego 

dokarmiania na jakość nasion i efektywność ekonomiczną uprawy łubinu 

wąskolistnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol.  522: 219 - 228. 

2. Faligowska A., Szukała J. (2007) Plonowanie i wydajność paszowa łubinu 

wąskolistnego w zależności od systemów uprawy roli i dolistnego dokarmiania 

mikroelementami. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 522: 209 - 217.  

3. Faligowska A., Szukała J. (2008). Effect of soil cultivation systems and foliar 

microelement fertilization on the yielding and usability of yellow lupin. EJPAU 11(1), 

#23. 

4. Faligowska A., Szukała J. (2008). Wpływ systemów uprawy roli na zachwaszczenie 

łubinu żółtego i wąskolistnego. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48: 343-347. 

5. Faligowska A., Szukała J. (2011). Wpływ deszczowania, systemów uprawy roli i 

polimeru na plonowanie i wartość siewną nasion grochu. Fragm. Agron. 28(1): 15 – 

22. 

6. Faligowska A., Szukała J. (2012). Wpływ deszczowania i systemów uprawy roli na 

wigor i wartość siewną nasion łubinu żółtego. Nauka Przyr. Technol. 6, 2, #26.  

7. Faligowska  A., Szukała J. (2015). The effect of various long-term tillage systems on 

yield and yield component of yellow and narrow-leaved lupin. Turk. J. Field Crops 20 

(2): 188-193.  



Załącznik 1 

Autoreferat 

Agnieszka Faligowska   

 

20 

 

8. Faligowska A., Panasiewicz K., Szukała J., Koziara W. (2016). Germination and 

vigour of narrow-leaved lupin seeds as the effect of irrigation of parent plants and 

cultivation in different soil tillage systems. Pol. J. Agron. 24: 3-8. 

9. Faligowska A., Panasiewicz K., Szymańska G., Szukała J., Koziara W., Święcicki H. 

(2016). Produkcyjne i ekonomiczne efekty uprawy niektórych roślin strączkowych w 

warunkach bezorkowej uprawy roli. Fragm. Agron. 33(3): 18-26.  

 

 

 

3.2. Wydajność i jakość paszowa łubinu (załącznik 4.2) 

  Kolejnym tematem badawczym, rzadko podejmowanym w dostępnej literaturze było 

zagadnienie dotyczące możliwości wykorzystania łubinu jako surowca do produkcji 

zielonki i kiszonki. W latach 2005-2007 prowadzono doświadczenia, których celem było 

określenie wydajności paszowej oraz jakości kiszonek uzyskanych z łubinu żółtego, 

wąskolistnego oraz białego. Łubin zbierany był w dwóch fazach: w fazie płaskiego strąka 

i w fazie dojrzałości zielonej nasion. W doświadczeniu oznaczono: plon świeżej masy 

zielonki, zawartość suchej masy, plon suchej masy i białka oraz skład chemiczny 

zielonki. W dalszym etapie, zielonkę z łubinu zakiszano dodając konserwanty 

(biologiczny lub chemiczny), które stanowiły kolejny czynnik doświadczenia. Po 

procesie zakiszania w laboratorium oceniono skład mikrobiologiczny oraz chemiczny 

kiszonek z łubinu.  

  Większy plon zielonki uzyskano z uprawy łubinu żółtego i białego niż wąskolistnego. 

Opóźnienie terminu zbioru do fazy dojrzałości zielonej nasion spowodowało istotny 

wzrost zawartości suchej masy oraz plonu suchej masy. Kiszonki z łubinu były dobrej 

jakości. Skład chemiczny kiszonek w większym stopniu modyfikowany był przebiegiem 

warunków pogodowych, niż terminem zbioru zielonki. Oba dodatki do zakiszania 

poprawiały jakość kiszonek, powodując wzrost zawartości bakterii kwasu mlekowego i 

ograniczając występowanie niekorzystnych bakterii z rodzaju Clostridium, bakterii z 

grupy Coli oraz drożdży i grzybów.  

  Podsumowując, łubin żółty, wąskolistny i biały mogą dostarczyć znacznych ilości 

dobrego surowca kiszonkarskiego i być wykorzystane do produkcji kiszonki, ale po 

uprzednim podsuszeniu i pod warunkiem zastosowania tzw. konserwantów. Dodatkową 

zaletą uprawy łubinu na kiszonkę jest zwolnienie stanowiska już w pierwszej połowie 

lipca, które może być wykorzystane pod zasiew ozimin.  
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1. Faligowska A., Szukała J. (2007). Wydajność i jakość paszowa trzech gatunków 
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2. Faligowska A., Szukała J., (2009). Wpływ terminu zbioru na skład chemiczny i plon 
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3. Faligowska A., Selwet M. (2012). Jakość i stan higieniczny kiszonek z łubinu żółtego 

w zależności od terminu zbioru surowca i dodatków kiszonkarskich. Nauka Przyr. 

Technol. 6, 1, #15.  

4. Faligowska A., Selwet M., Panasiewicz K., Szymańska G. (2014). Quality and 

hygienic conditions of white lupin silage, affected by forage stage of growth and use 

of silage additives. Turk. J. Field Crops 19(2): 261-266.  

5. Faligowska A., Selwet M., Panasiewicz K., Szymańska G., Śmiatacz K. (2014). The 

effect of forage harvest date and inoculation on the yield and fermentation 

characteristics of narrow-leaved lupin (Lupinus angustifolius) when ensiled as a whole 

crop. Legume Res. 37(6): 621-627. 

 

3.3. Wartość siewna i wigor nasion (załącznik 4.3) 

Duża część prowadzonych przeze mnie doświadczeń uzupełniona została o 

badania dotyczące wpływu określonych czynników agrotechnicznych na wartość 

siewną i wigor nasion.  

W latach 2001-2003 dokonano oceny wpływu desykantów na wartość siewną 

nasion łubinu. Badania wykazały, że wartość siewna nasion zależy od czynnika 

genetycznego (gatunek/odmiana) i zastosowanych desykatów. Preparat Basta 150 SL 

(glufosynat amonowy) i Reglone Turbo 200 SL (dibromek dikwatu) wpłynęły na 

poprawę zdolności kiełkowania nasion łubinu białego odmiany Bardo i Katon oraz 

łubinu żółtego odmiany Polo. Natomiast Roundup Ultra 350 SL (glifosat) obniżył 

zdolność kiełkowania nasion samokończącej odmiany Katon poniżej wymagań 

stawianych kwalifikatom. Następstwem stosowania tego środka, jako desykantu był 

największy udział nasion nienormalnie kiełkujących w materiale siewnym. 

 W latach 2002-2004 podjęto badania dotyczące wpływu dokarmiania 

dolistnego mikroelementami i szczepieniem nasion na plon i jakość nasion łubinu 

białego, żółtego, wąskolistnego i grochu siewnego. Wartość siewna nasion zależała od 

przebiegu warunków pogodowych w poszczególnych latach badań i od gatunku. 

Najniższą energię i zdolność kiełkowania miały nasiona łubinu wąskolistnego. 
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Nawożenie dolistne mikroelementami roślin macierzystych oraz szczepienie nasion 

nie wpłynęło istotnie na jakość siewną nasion. 

Kolejne doświadczenia dotyczyły wpływu deszczowania i zaprawiania nasion 

na wartość siewną i wigor nasion łubinu żółtego i wąskolistnego. Badania prowadzono 

na nasionach zebranych z doświadczeń, w których czynnikiem był wariant wodny 

(obiekty niedeszczowane i deszczowane). Po zbiorze, nasiona zostały zaprawione 

preparatem Vitavax 200 FS zawierającym karboksynę i tiuram. Deszczowanie roślin 

macierzystych obniżyło energię i zdolność kiełkowania zebranych nasion oraz 

zwiększyło udział nasion pleśniejących i gnijących oraz zdrowych niekiełkujących. 

Testy wigorowe potwierdziły obniżenie jakości siewnej nasion na skutek 

deszczowania roślin. Zastosowanie zaprawy zmniejszyło udział nasion pleśniejących i 

gnijących, ale istotnie zwiększyło odsetek zdrowych niekiełkujących.  

W latach 2011-2012 podjęto badania dotyczące zagadnienia utraty wartości 

siewnej oraz wigoru nasion łubinu żółtego, wąskolistnego, białego oraz grochu 

siewnego na skutek mechanicznego zbioru kombajnowego. Kontrolę w tym 

doświadczeniu stanowił zbór ręczny. Wiadomo, iż w trakcie zbioru generalnie 

dochodzi do uszkodzenia nasion, jednak w literaturze trudno znaleźć odpowiedź, w 

jakim stopniu (procencie) i czy, przekłada się to na utratę zdolności kiełkowania oraz 

wigoru nasion. Badania wykazały, że w przypadku łubinu żółtego, wąskolistnego i 

białego zbiór mechaniczny spowodował istotne obniżenie zdolności kiełkowania 

(odpowiednio o 8%, 12% i 5%) oraz wzrost udziału nasion nienormalnie kiełkujących 

i/lub niekiełkujących. Test elektroprzewodnictwa wykazał również utratę wigoru 

nasion ww. gatunków na skutek zbioru kombajnowego. Jednak w przypadku grochu 

siewnego wyniki byłe odmienne. Mianowicie, zbiór mechaniczny spowodował istotny 

wzrost energii kiełkowania o 14%, natomiast zdolność kiełkowania oraz udział nasion 

nienormalnie kiełkujących i niekiełkujących nie były istotnie zróżnicowane. 

Odmienną reakcję nasion grochu na zbiór mechaniczny można tłumaczyć różnicami w 

budowie okrywy nasiennej. Nasiona o okrywie bardziej spójnej, zawierającej więcej 

ligniny są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne.   
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Podsumowując, jakość siewna nasion roślin strączkowych jest bardzo 

złożonym zagadnieniem i zależy od czynnika genetycznego, warunków pogodowych 

w trakcie wegetacji oraz od agrotechniki. O ile przebieg pogody w okresie wegetacji 

jest poza kontrolą, to w produkcji nasiennej należy rozważyć czy dany zabieg 

agrotechniczny nie wpłynie w sposób negatywny na wartość siewną i wigor nasion, 

powodując istotne ich obniżenie.  
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4. Syntetyczne zestawienie dorobku naukowego 

  Mój dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje 57 oryginalnych prac twórczych (tab. 

3). Na dorobek ten składają się: monografia, jedna praca indywidualna oraz 55. prace 

współautorskie, z czego w 26. jestem autorem wiodącym. Ponadto, 20 prac zostało 

wydanych w języku angielskim, z czego 8 w czasopismach z listy A MNiSW (tab. 1). 

Łączna suma punktów z uwzględnieniem osiągnięcia naukowego wynosi 505, a wartość 

Impact Factor 4,32. Dodatkowo jestem autorką/współautorką 56 streszczeń i 36 artykułów 

popularno-naukowych. Na mój dorobek składa się również 77 sprawozdań i raportów ze 

zleconych tematów badawczych, których byłam kierownikiem.  

  Opublikowane artykuły według bazy Web of Science cytowane były 4 razy m. in. w 

Legume Research, Turkish Journal of Field Crops, Pesquisa Agropecuaria Tropical. 

Według bazy Scopus artykuły mojego autorstwa cytowane były 7 razy. Mój indeks Hirscha 

według baz Web of Science i Scopus wynosi 2. Natomiast cytowania inne: 22. 

  

Tabela 1. Zestawienie publikacji dr inż. Agnieszki Faligowskiej zamieszczonych w 

czasopismach z listy A według oceny punktowej zgodnie z  listą MNiSW i wartości IF wg 

Journal Citation Reports za rok wydania 

Czasopismo 
Rok 

wydania 

Impact 

factor 

Punkty 

MNiSW 

Ilość prac 

Ilość prac przed 

doktoratem 

po  

doktoracie 

Turk. J. 

Field Crops 

2014 

2015 

2017 

0,618 

0,418 

0,689 

20 

20 

20** 

0 3 3 

Legume 

Res. 

2014 

2017 

0,146 

0,232 

15 

15** 
0 2 2 

Plant Soil 

Environ. 
2017 1,421 25** 0 1 1 

Przemysł 

Chemiczny 

2018 

2018 

0,399* 

0,399* 

15** 

15** 
0 2 2 

Razem - 4,32 145 0 8 8 

*za 2017r. 

**punkty za 2016r. 
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Tabela 2. Zestawienie publikacji dr inż. Agnieszki Faligowskiej zamieszczonych w czasopismach recenzowanych z 

listy B według oceny punktowej zgodnie z  listą MNiSW za rok wydania (lub pierwszy rok przyznania punktacji) 

Czasopismo 
Rok 

wydania 

Punkty 

 
Ilość prac 

Ilość prac 
Suma 

punktów przed 

doktoratem 

po 

doktoracie 

Prog. Plant 

Protection/Post. 

Ochr. Roślin 

2002 2 1 

1 9 49 

2006 2 1 

2007 2 1 

2008 4 1 

2010 6 1 

2011 6 1 

2012 5 2 

2013 5 1 

2015 12 1 

Zesz. Probl. 

Post. Nauk Rol. 

2003 4 3 

3 6 38 
2007 4 4 

2009 4 1 

2010 6 1 

Rocz. AR Poz. 

Rol. 
2006 2 2 0 2 4 

EJPAU 2008 4 1 0 1 4 

Fragm. Agron. 

2009 4 1 

0 13 128 

2011 6 1 

2014 5 2 

2015 12 3 

2016 12 2 

2018 12* 4 

Nauka Przyr. 

Technol. 

2012 5 3 

0 6 39 
2014 6 1 

2015 9 1 

2016 9 1 

J. Res. Appl. 

Agric. Engng 

2013 5 1 

0 3 29 2016 12 1 

2017 12* 1 

Herba Pol. 2016 14 1 0 1 14 

Pol. J. Agron.  2016 10 1 0 1 10 

Plant Breeding 

and Seed 

Science 

2016 11 1 0 1 11 

Acta Agrobot.  2017 14* 1 0 1 14 

Monografia 

Wyd. UP w 

Poznaniu  

 

2018 20 1 0 1 20 

Razem - - 49 4 45 360 

*punkty za 2016r. 
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Tabela 3. Liczbowe zestawienie dorobku naukowego dr inż. Agnieszki Faligowskiej  

Wyszczególnienie 

Ilość prac 

Razem przed 

doktoratem 

po 

doktoracie 

Oryginalne 

prace twórcze 

(lista A) 

Pierwszy autor 0 4 4 

Drugi lub kolejny autor 0 4 4 

Oryginalne 

prace twórcze 

(lista B) 

Samodzielne 0 1 1 

Pierwszy autor 0 23 23 

Drugi lub kolejny autor 4 20 24 

Monografia Wyd. UP w Poznaniu 0 1 1 

Razem 4 53 57 

Razem wartość IF 0 4,32 4,32 

Razem punkty wg listy MNiSW 14 491 505 

Artykułu popularno-naukowe 3 33 36 

Materiały konferencyjne/streszczenia 0 56 56 

Udział w grantach/projektach badawczych 1 2 3 

Kierowanie zleconym tematem badawczym 

zarejestrowanym w UP 
0 77 77 

 

 

 

 

 

 

 


