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1. Imię i Nazwisko 

Ewa Ropelewska 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe, tytuły zawodowe - z podaniem nazwy, miejsca i 

roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

 

Doktor nauk rolniczych - 2014 

Dziedzina nauki: Nauki rolnicze.  

Dyscyplina naukowa: Ochrona i kształtowanie środowiska.  

Miejsce uzyskania: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie.  

Data uzyskania: 26 czerwca 2014.  

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania procesów biodegradacji substancji organicznych w 

wybranych glebach metodą kalorymetrii izotermicznej”.  

Promotor: dr hab. Jerzy Dziejowski, prof. UWM (Katedra Chemii, Wydział Kształtowania 

Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).  

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak (Katedra Chemii Środowiska, Wydział 

Rolnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich w Bydgoszczy); prof. dr hab. Tadeusz Filipek (Katedra Chemii Rolnej i 

Środowiskowej, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). 

Otrzymano: Dyplom Uznania Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 

wyróżnioną rozprawę doktorską. 

 

Magister - 2010 

Kierunek: Biologia. 

Specjalność: Biologia środowiskowa.  

Miejsce uzyskania: Wydział Biologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.  

Data uzyskania: 24 maja 2010.  

Tytuł pracy magisterskiej: „Aktywność enzymów hydrolitycznych u unikalnego gatunku 

pijawki Theromyzon maculosum (RATHE, 1862) (Hirudinida: Glossiphoniidae)”.  

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Bielecki, prof. zw. (Katedra Zoologii, Wydział Biologii, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). 
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Otrzymano: (i) Dyplom Uznania Dziekana Wydziału Biologii przyznany Absolwentowi 

Wydziału za wyróżniające wyniki w nauce; (ii) Wyróżnienie Dziekana Wydziału Biologii 

za pracę magisterską.  

 

Licencjat - 2008 

Kierunek: Biologia. 

Miejsce uzyskania: Wydział Biologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.  

Data uzyskania: 11 czerwca 2008.  

Tytuł pracy licencjackiej: „Morfometria Batracobdella algira MOQUIN-TANDON, 1846 

(Hirudinida: Glossiphonidae)”.  

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Bielecki, prof. zw. (Katedra Zoologii, Wydział Biologii, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). 

Otrzymano: Dyplom Dziekana Wydziału Biologii za bardzo dobre wyniki w nauce. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

01.10.2018  -  31.10.2018 Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą                              

i Agrobiznesu, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, umowa-

zlecenie (badania laboratoryjne, analiza wyników, 

przygotowanie tekstu publikacji naukowej) 

03.07.2017 - 31.12.2017    Katedra Inżynierii Systemów, Wydział Nauk Technicznych, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, umowa o 

dzieło, zatrudnienie w projekcie finansowanym przez 

Narodowe Centrum Nauki 

03.04.2017 - 28.04.2017    Katedra Inżynierii Systemów, Wydział Nauk Technicznych, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, umowa o 

dzieło, zatrudnienie w projekcie finansowanym przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
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22.02.2017  -  08.03.2017  Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą                              

i Agrobiznesu, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, umowa-

zlecenie (badania laboratoryjne, analiza wyników, 

przygotowanie tekstu publikacji naukowej) 

02.11.2016 - 30.06.2017    Katedra Inżynierii Systemów, Wydział Nauk Technicznych, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, umowa o 

dzieło, zatrudnienie w projekcie finansowanym przez 

Narodowe Centrum Nauki 

12.09.2016 - 23.09.2016    Department of Energy and Process Engineering, Faculty of 

Engineering Science and Technology, Norwegian University of 

Science and Technology (Norges teknisk-naturvitenskapelige 

universitet (NTNU)), Trondheim, Norway, Study Visit under 

Scholarship and Training Fund (Wizyta studyjna w ramach 

Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego) 

01.09.2016 - 31.10.2016    Katedra Inżynierii Systemów, Wydział Nauk Technicznych, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, umowa o 

dzieło, zatrudnienie w projekcie finansowanym przez 

Narodowe Centrum Nauki 

01.08.2016 - 31.08.2016    Katedra Inżynierii Systemów, Wydział Nauk Technicznych, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, umowa-

zlecenie, zatrudnienie w projekcie finansowanym przez 

Narodowe Centrum Nauki 

18.07.2016 - 31.07.2016    Katedra Inżynierii Systemów, Wydział Nauk Technicznych, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, umowa-

zlecenie, zatrudnienie w projekcie finansowanym przez 

Narodowe Centrum Nauki 

04.07.2016 - 30.09.2016    Katedra Inżynierii Systemów, Wydział Nauk Technicznych, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, umowa o 

dzieło, zatrudnienie w projekcie finansowanym przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

https://www.linkedin.com/company/15097165/
https://www.linkedin.com/company/15097165/
https://www.linkedin.com/company/15097165/
https://www.linkedin.com/company/15097165/
https://www.linkedin.com/company/15097165/
https://www.linkedin.com/company/15097165/
https://www.linkedin.com/company/15097165/
https://www.linkedin.com/company/15097165/
https://www.linkedin.com/company/15097165/
https://www.linkedin.com/company/15097165/
https://www.linkedin.com/company/15097165/
https://www.linkedin.com/company/15097165/
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08.06.2016 - 30.06.2016    Katedra Inżynierii Systemów, Wydział Nauk Technicznych, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, umowa-

zlecenie, zatrudnienie w projekcie finansowanym przez 

Narodowe Centrum Nauki 

18.04.2016 - 28.04.2016    Katedra Inżynierii Systemów, Wydział Nauk Technicznych, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, umowa o 

dzieło, zatrudnienie w projekcie finansowanym przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

22.02.2016 - 26.06.2016    Katedra Inżynierii Systemów, Wydział Nauk Technicznych, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, umowa-

zlecenie, pracownik dydaktyczny 

19.10.2015 - 28.10.2015    Katedra Inżynierii Systemów, Wydział Nauk Technicznych, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, umowa o 

dzieło, zatrudnienie w projekcie finansowanym przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

05.10.2015 - 21.02.2016    Katedra Inżynierii Systemów, Wydział Nauk Technicznych, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, umowa-

zlecenie, pracownik dydaktyczny 

22.05.2015 - 29.05.2015    Katedra Inżynierii Systemów, Wydział Nauk Technicznych, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, umowa o 

dzieło (analiza wyników badań laboratoryjnych, przygotowanie 

tekstu publikacji naukowej) 

24.04.2015 - 29.04.2015    Katedra Inżynierii Systemów, Wydział Nauk Technicznych, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, umowa o 

dzieło (analiza wyników badań laboratoryjnych, przygotowanie 

tekstu publikacji naukowej) 

12.03.2015 - 15.06.2015    Katedra Inżynierii Systemów, Wydział Nauk Technicznych, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, umowa-

zlecenie, pracownik dydaktyczny 
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02.03.2015  -  01.04.2015  Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą                              

i Agrobiznesu, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, umowa-

zlecenie (badania laboratoryjne, analiza wyników, 

przygotowanie tekstu publikacji naukowej) 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z 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. z 2018 r. poz. 1789):  

 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego  

 

Wykorzystanie analizatorów termicznych oraz systemów wizyjnych                     

do wyznaczania cech fizycznych ziarniaków zbóż umożliwiających 

identyfikację ziarniaków porażonych przez grzyby 

 

b) Wykaz opublikowanych prac naukowych wchodzących w skład osiągnięcia 

naukowego (autor/autorzy, rok opublikowania, tytuł publikacji, nazwa czasopisma, 

tom, strony, Impact Factor, punktacja MNiSW zgodnie z rokiem opublikowania) 

 

[b.1] Ropelewska E. 2018. Relationship of thermal properties and ergosterol content of barley 

grains. Journal of Cereal Science, 79: 328-334.  

IF2017/2018: 2,302; 5-Year IF2017: 2,904; 35 pkt. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji artykułu, dokonaniu 

przeglądu literatury, sformułowaniu celu naukowego, wykonaniu eksperymentów 

laboratoryjnych, przeprowadzeniu analiz statystycznych, interpretacji, opisie oraz dyskusji 

wyników badań, napisaniu tekstu manuskryptu, korespondencji z redakcją czasopisma, 

opracowaniu odpowiedzi na recenzje i przygotowaniu ostatecznej wersji pracy. 

Mój udział procentowy wyniósł 100%. 
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[b.2] Ropelewska E. 2019. Evaluation of wheat kernels infected by fungi of the genus 

Fusarium based on morphological features. Journal of Food Safety, e12623, 1-5. 

IF2017/2018: 1,275; 5-Year IF2017: 1,246; 20 pkt. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji artykułu, dokonaniu 

przeglądu literatury, sformułowaniu celu naukowego, wykonaniu eksperymentów 

laboratoryjnych, przeprowadzeniu analiz statystycznych, interpretacji, opisie oraz dyskusji 

wyników badań, napisaniu tekstu manuskryptu, korespondencji z redakcją czasopisma, 

opracowaniu odpowiedzi na recenzje i przygotowaniu ostatecznej wersji pracy. 

Mój udział procentowy wyniósł 100%. 

 

[b.3] Ropelewska E. 2019. Classification of wheat kernels infected with fungi of the genus 

Fusarium using discriminative classifiers and neural networks. Chilean Journal of 

Agricultural Research, 79(1): 48-55. 

IF2017/2018: 0,775; 5-Year IF2017: 1,064; 30 pkt. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji artykułu, dokonaniu 

przeglądu literatury, sformułowaniu celu naukowego, wykonaniu eksperymentów 

laboratoryjnych, przeprowadzeniu analiz statystycznych, interpretacji, opisie oraz dyskusji 

wyników badań, napisaniu tekstu manuskryptu, korespondencji z redakcją czasopisma, 

opracowaniu odpowiedzi na recenzje i przygotowaniu ostatecznej wersji pracy. 

Mój udział procentowy wyniósł 100%. 

 

[b.4] Ropelewska E. 2018. The application of computer image analysis based on textural 

features for the identification of barley kernels infected with fungi of the genus Fusarium. 

Agricultural Engineering, 22(3): 49-56.  

10 pkt. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji artykułu, dokonaniu 

przeglądu literatury, sformułowaniu celu naukowego, wykonaniu eksperymentów 

laboratoryjnych, przeprowadzeniu analiz statystycznych, interpretacji, opisie oraz dyskusji 

wyników badań, napisaniu tekstu manuskryptu, korespondencji z redakcją czasopisma, 

opracowaniu odpowiedzi na recenzje i przygotowaniu ostatecznej wersji pracy. 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F44ErVblhVr54CqKtIY&page=2&doc=20
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F44ErVblhVr54CqKtIY&page=2&doc=20
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Mój udział procentowy wyniósł 100%. 

 

[b.5] Ropelewska E., Zapotoczny P. 2018. Classification of Fusarium-infected and healthy 

wheat kernels based on features from hyperspectral images and flatbed scanner images: a 

comparative analysis. European Food Research and Technology, 244(8): 1453-1462. 

IF2017/2018: 1,919; 5-Year IF2017: 1,940; 25 pkt. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w tworzeniu koncepcji badań, 

samodzielnym opracowaniu koncepcji artykułu, dokonaniu przeglądu literatury, 

sformułowaniu celu naukowego, wykonaniu eksperymentów laboratoryjnych, przeprowadzeniu 

analiz statystycznych, udziale w interpretacji wyników badań, samodzielnym opisie oraz 

dyskusji wyników, napisaniu tekstu manuskryptu, korespondencji z redakcją czasopisma, 

opracowaniu odpowiedzi na recenzje i przygotowaniu ostatecznej wersji pracy. 

Mój udział procentowy szacuję na 90%. 

Pan Piotr Zapotoczny brał udział w tworzeniu koncepcji badań oraz udział w interpretacji 

wyników badań, wykonał Fig. 3 przedstawiającą obrazy tekstur ziarniaków w różnych kanałach 

barwnych. Jego udział szacuję na 10%. 

 

Łączna liczba punktów za publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego wynosi 

120 (117,5 z uwzględnieniem udziału procentowego), sumaryczny Impact Factor wynosi 

6,271 (6,079 z uwzględnieniem udziału procentowego). 

 

c) Omówienie celów naukowych ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 

ich ewentualnego wykorzystania. 

 

Wprowadzenie 

Analizatory termiczne pozwalają mierzyć właściwości termiczne materiałów 

biologicznych. Techniki analizy termicznej (TA) umożliwiają wyznaczenie zależności 

pomiędzy właściwościami próbki a temperaturą próbki podczas ogrzewania lub chłodzenia. 

Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) i analiza termograwimetryczna (TGA) są szeroko 

stosowane do określania parametrów termicznych produktów żywnościowych. Przy 
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wykorzystaniu DSC można badać różnice między szybkością przepływu ciepła do próbki a 

materiałem odniesienia. Technika TGA umożliwia określenie zmian masy próbki w funkcji 

temperatury (Lever i in. 2014). W przypadku ziarniaków zbóż, krzywe DSC i TGA były 

używane do identyfikacji przemian fazowych, określenia zmian entalpii, początkowej 

temperatury zmian (To), pików egzotermicznych i endotermicznych (Tp) oraz utraty masy 

(Ciesielski i in. 2009; Arabi i in. 2012).  

Do obiektywnej oceny jakości produktów spożywczych można również stosować wizję 

komputerową (Priyadharshini i Akila 2016). Komputerowe systemy wizyjne pozwalają na dużą 

elastyczność, powtarzalność, wydajność i dokładność przy stosunkowo niskich kosztach 

(Abdullah 2016). Systemy te zazwyczaj umożliwiają pozyskiwanie obrazów za pomocą 

różnych urządzeń, wstępne przetwarzanie, wykrywanie obiektów, ekstrakcję cech, 

klasyfikację, podejmowanie decyzji (Priyadharshini i Akila 2016). Komputerowa analiza 

obrazu pozwala na wyznaczenie parametrów optycznych, morfologicznych i teksturalnych z 

uzyskanych obrazów oraz na ich jakościową i ilościową interpretację (Majumdar i Jayas 2000; 

Zapotoczny 2011a; Zapotoczny 2011b; Saini i in. 2014; Szczypiński i in. 2015). 

Metody stosowane w celu wykrywania obecności grzybów w ziarnie zbóż są zazwyczaj 

kosztowne, wymagają długiego czasu pomiaru, przetwarzania danych i analizy wyników. W 

dostępnej literaturze krajowej i światowej brakuje opisu instrumentalnych metod 

nieniszczących lub w niewielkim stopniu niszczących badany materiał, pozwalających 

odróżnić ziarniaki porażone przez grzyby w sposób naturalny od ziarniaków zdrowych 

(najczęściej badania dotyczą ziarniaków porażonych sztucznie) na podstawie wyznaczonych 

cech termicznych lub teksturalnych i geometrycznych ziarniaków. Porażenie ziarna przez 

grzyby może być identyfikowane na podstawie obecności mykotoksyn w zainfekowanym 

ziarnie, między innymi z wykorzystaniem chromatografii gazowej (GC), wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej (HPLC), chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas 

(LC/MS), enzymatycznego testu immunosorbcji (ELISA), immunologicznego testu polaryzacji 

fluorescencji (FPIA), biosensorów. Jednakże, te metody wymagają zastosowania kosztownego 

sprzętu, skomplikowanych procedur przygotowania próbek i stosunkowo długiego czasu 

analizy. Analityczne metody identyfikacji mykotoksyn w ziarnie powinny obejmować etap 

ekstrakcji, etap oczyszczania w celu wyeliminowania zakłóceń z ekstraktu i skoncentrowania 

analitu oraz końcowy etap identyfikacji (Pascale 2009; Meneely i in. 2011). Metody 

molekularne oparte na reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (PCR) 

pozwalają na ilościowe określenie gatunków grzybów (Polder i in. 2005). Jednak są one 

kosztowne, długotrwałe i skomplikowane. Poza tym do identyfikowania grzybów w ziarnie 
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mogą być stosowane metody oparte na hodowli grzybów, np. z wykorzystaniem płytek 

agarowych. Jednak te metody są bardzo czasochłonne (kilka dni inkubacji) i są w stanie 

zidentyfikować tylko grzyby, które zostaną wyhodowane na pożywce (Chelladurai i in. 2010). 

Dodatkowo, do stwierdzania obecności grzybów w ziarniakach mogą służyć metody wizualne 

na podstawie obserwacji za pomocą nieuzbrojonego oka i mikroskopu. Metody te mogą 

również wymagać długiego okresu czasu, próbek z żywymi grzybami i specjalistycznej wiedzy 

mykologicznej (Levasseur-Garcia 2012). Ponadto, obrazowanie termiczne jako bezkontaktowa 

i nieniszcząca metoda pomiaru temperatury może być przydatne do wykrywania ziarniaków 

porażonych przez grzyby (Chelladurai i in. 2010; Kheiralipour i in. 2014). W dostępnej 

literaturze jest bardzo niewiele doniesień o zastosowaniu analizy termicznej do identyfikacji 

mykotoksyn, enzymów grzybowych i do oceny zainfekowania ziarniaków. Przy użyciu 

różnych technik, w tym różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oceniano czystość 

standardów dla analizy mykotoksyn - trichotecenów typu B (DON, 3-Ac-DON, 15-Ac-DON, 

NIV) (Krska i in. 2005). Dwie techniki analizy termicznej: różnicowa kalorymetria skaningowa 

(DSC) oraz analiza termograwimetryczna (TGA) były zastosowane do porównania 

żelatynizacji skrobi, entalpii procesu i ubytków masy w ziarniakach jęczmienia inokulowanych 

Pyrenophora graminea i ziarniakach zdrowych (Arabi i in. 2012). Autorzy (Arabi i in. 2012) 

analizowali krzywe TGA w zakresie temperatury 0-700 °C. Jednakże krzywe DSC analizowano 

w węższym zakresie temperatury (10-100 °C), przez co wielu przejść fazowych w ziarniakach 

nie można było zaobserwować. Istnieją też doniesienia o zastosowaniu spektroskopii, głównie 

do wykrywania mykotoksyn i ergosterolu oraz dane na temat wykorzystaniu obrazowania 

hiperspektralnego do wykrywania ziarniaków porażonych przez grzyby, jednakże opartego 

tylko na pomiarach odbicia lub przepuszczalności (Polder i in. 2005; Delwiche i Kim 2000; 

Delwiche i in. 2011; Shahin i Symons 2012; Barbedo i in. 2015). Analiza obrazu jest metodą, 

która pozwala na nieniszczącą ocenę ziarniaków (Polder i in. 2005). Dlatego też może być 

pożądana do identyfikacji zainfekowania ziarniaków zbóż przez grzyby. Analiza obrazu może 

być stosowana do identyfikacji przebarwień ziarniaków spowodowanych przez sporodochia 

grzybów z rodzaju Fusarium (Fox i in. 2004). Cyfrowa analiza obrazu oparta o deskryptory 

kolorów: R (Red), G (Green), B (Blue) i H (Hue) w połączeniu z metodami statystycznymi, 

zastosowana przez Jirsa i Polišenska (2011) do rozróżniania ziarniaków porażonych i 

zdrowych, zapewniła szybkie wyniki o dużej dokładności. Według Jirsa i Polišenska (2011) 

deskryptory kształtu nie były specyficzne dla odróżnienia ziarniaków zainfekowanych przez 

grzyby z rodzaju Fusarium od ziarniaków zdrowych. Jednakże, Menesatti i in. (2009) stosując 

analizę eliptyczną Fouriera w celu uzyskania informacji o kształcie ziarniaków i 
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sklasyfikowania ziarniaków jako: zdrowe, pomarszczone i kredowe, uzyskali stosunkowo 

wysokie poprawności klasyfikacji.  

Porażenie ziarna zbóż przez grzyby z rodzaju Fusarium jest istotnym problemem i może 

powodować zmniejszenie ilości i jakości plonów, pogarszać przydatność przetwórczą i wartość 

odżywczą ziarna oraz prowadzić do strat ekonomicznych (Hossain i Goto 2015; Schmidt i in. 

2016; Suproniene i in. 2016). Może być powodowane głównie przez Fusarium graminearum, 

a także przez F. culmorum, F. avenaceum, F. poae (Suproniene i in. 2016), F. langsethiae, F. 

sporotrichioides (Matny 2015). Grzyby mogą występować w perykarpie, łusce i okrywie 

nasiennej ziarniaków oraz pomiędzy komórkami parenchymatycznymi (Arabi i in. 2012). 

Czynnikami, które sprzyjają rozwojowi grzybów w ziarnie są: wysoka wilgotność i 

temperatura, obecność zanieczyszczeń, długi okres przechowywania ziarna, obecność 

połamanych ziarniaków, obecność owadów, uszkodzenia ziarna podczas przetwarzania po 

zbiorach oraz podczas transportu (Birck i in. 2006; Jin i in. 2018). Występowanie, wzrost i 

rozwój grzybów mogą powodować niekorzystne zmiany w ziarnie. Zainfekowanie ziarna może 

wpływać na zawartość wolnych kwasów tłuszczowych (FAV), kiełkowanie ziarniaków, 

powstawanie gorących punktów w silosach magazynowych i powodować powstawanie 

nieprzyjemnych zapachów (Chelladurai i in. 2010). Ziarniaki porażone przez grzyby z rodzaju 

Fusarium mogą charakteryzować się zmianami koloru i kształtu. Widocznymi na ziarniakach 

objawami porażenia przez grzyby mogą być: sporodochia grzybów, perytecja oraz różowe, 

białawe, pomarańczowe, czarne, niebieskawe lub brązowe przebarwienia. Porażone ziarniaki 

mogą być skurczone w połączeniu z utratą masy ziarniaków (Symons i in. 2002). Ponadto, 

porażenie ziarniaków może prowadzić do zmian właściwości chemicznych, takich jak zmiana 

zawartości białka (Jin i in. 2014). Porażenie ziarniaków przez grzyby może wpływać również 

na modyfikację skrobi oraz zmiany właściwości termicznych ziarniaków. Grzyby, w celu 

wniknięcia do komórek i pozyskania składników odżywczych mogą rozkładać hemicelulozy 

ścian komórkowych ziarniaków. Ziarniaki z uszkodzonymi ścianami komórkowymi mogą być 

mniej stabilne termicznie. Ponadto, porażenie przez grzyby może prowadzić do zwiększonej 

utraty wody z ziarniaków (Arabi i in. 2012). Dodatkowo, grzyby występujące w ziarniakach 

mogą wytwarzać ciepło podczas swojego wzrostu, rozwoju i aktywności metabolicznej, co 

może mieć wpływ na zmiany termiczne całych ziarniaków (Li i in. 2007; Kaleta i Górnicki 

2013). Poza tym grzyby z rodzaju Fusarium mogą wytwarzać metabolity wtórne - 

mykotoksyny, takie jak trichoteceny z grupy B, w tym deoksyniwalenol (DON) i jego 

acetylowane pochodne (3AcDON, 15AcDON), nivalenol (NIV) oraz fuzarenon X (FUS-X) lub 

zearalenon (ZEA), które są najbardziej rozpowszechnione w Europie (Kulik i in. 2015; 
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Suproniene i in. 2016; Karlsson i in. 2017). Mykotoksyny mogą wykazywać działanie 

rakotwórcze, mutagenne, teratogenne i immunotoksyczne u ludzi i zwierząt (Hossain i Goto 

2015). Długotrwałe spożywanie produktów zawierających mykotoksyny może powodować 

między innymi: choroby układu pokarmowego, nerek, płuc, skóry, szpiku kostnego, układu 

nerwowego, układu odpornościowego a nawet śmierć (Selwet 2010; Legrand i in. 2017). 

Dlatego też, ziarno zanieczyszczone mykotoksynami nie nadaje się do produkcji żywności i 

pasz (Karlsson i in. 2017). Występowanie mykotoksyn w ziarnie może świadczyć o jego 

zainfekowaniu przez grzyby z rodzaju Fusarium. Jako wskaźnik porażenia ziarna zbóż przez 

grzyby można uznać również ergosterol, ze względu na związek z metabolitami wytwarzanymi 

przez zainfekowane ziarniaki (Jedlicková i in. 2008). Ergosterol (ERG) jest głównym sterolem 

w ścianach komórkowych grzybów i jest nieobecny w zdrowym materiale roślinnym (Hossain 

i Goto 2015). 

Identyfikacja ziarniaków zbóż porażonych przez grzyby z rodzaju Fusarium z 

wykorzystaniem właściwości fizycznych ziarniaków, takich jak: parametry termiczne, cechy 

morfologiczne oraz tekstury powierzchni zewnętrznej ziarniaków może być wykorzystywana 

do badań przesiewowych ziarna w celu wstępnej diagnostyki i wykrycia zainfekowania ziarna 

bez konieczności stosowania długotrwałych, bardziej skomplikowanych i bardziej 

kosztownych metod chemicznych czy molekularnych. Dodatkowo, ziarniaki oceniane przy 

użyciu analizy obrazu jako metodzie nieniszczącej, mogą w dalszych etapach zostać poddane 

dodatkowym analizom lub zostać wykorzystane do innych celów praktycznych. W dostępnej 

literaturze brakuje danych dotyczących możliwości identyfikacji ziarna zbóż naturalnie 

zainfekowanego przez grzyby na podstawie właściwości termicznych wyznaczonych przy 

użyciu analizatorów termicznych. Nie ma wskazanych konkretnych parametrów termicznych, 

których zmiany mogą świadczyć o porażeniu ziarna przez grzyby z rodzaju Fusarium. Dlatego 

istnieje potrzeba pełniejszego zbadania właściwości termicznych ziarna zbóż w celu uzupełnia 

wiedzy o zmianach tych właściwości w zależności od stopnia zainfekowania ziarna i 

wyselekcjonowania parametrów termicznych, które mogłyby wskazywać na porażenie ziarna 

przez grzyby. Co więcej, na podstawie przeglądu dostępnej literatury dotyczącej badań 

ziarniaków zbóż porażonych przez grzyby z rodzaju Fusarium przy użyciu analizy obrazu 

stwierdzono, że brakuje informacji dotyczących przeprowadzania dogłębnej oceny 

zainfekowania ziarniaków dokonywanej na podstawie cech morfologicznych. Istnieje 

niedostateczna wiedza na temat identyfikacji porażenia ziarniaków zbóż przez grzyby z rodzaju 

Fusarium z wykorzystaniem dużej ilości parametrów geometrycznych, w tym wymiarów 

liniowych i współczynników kształtu. Ponadto brakuje informacji dotyczących wykorzystania 
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tekstur z obrazów powierzchni zewnętrznej ziarniaków z poszczególnych kanałów barwnych: 

R, G, B, Y, U, V, H, S, I, L, a, b, X, Y, Z (obrazy barwne) oraz tekstur z obrazów zapisanych 

w wybranych długościach fali (obrazy hiperspektralne) w celu odróżnienia ziarniaków zbóż 

porażonych przez grzyby z rodzaju Fusarium od ziarniaków zdrowych. Wskazane niedostatki 

informacji skłoniły do przeprowadzenia badań i uzupełnienia wiedzy w tym zakresie. Mając na 

uwadze istniejące braki wiedzy, które zostały zidentyfikowane w oparciu o dokonany przegląd 

dostępnej literatury, sformułowano cele naukowe badań. 

 

Celami naukowymi badań było:   

1) Wykazanie przydatności analizatorów termicznych do szacowania stopnia zainfekowania 

ziarna zbóż przez grzyby.  

2) Wykazanie przydatności systemów wizyjnych wykorzystujących skaner płaski i system 

obrazowania hiperspektralnego do odróżniania ziarniaków zbóż porażonych przez grzyby z 

rodzaju Fusarium od ziarniaków zdrowych w oparciu o cechy morfologiczne i teksturalne 

ziarniaków. 

3) Określenie wpływu naturalnego porażenia przez grzyby z rodzaju Fusarium na zmiany 

wybranych parametrów termicznych ziarna zbóż; 

4) Wyznaczenie modeli statystycznych opartych na właściwościach termicznych ziarna zbóż 

służących do oszacowania zawartości ergosterolu, którego obecność może wskazywać na 

zainfekowanie ziarna przez grzyby; 

5) Określenie wpływu naturalnego porażenia przez grzyby z rodzaju Fusarium na zmiany 

parametrów morfologicznych (geometrycznych) ziarniaków zbóż; 

6) Określenie wpływu naturalnego porażenia przez grzyby z rodzaju Fusarium na zmiany cech 

teksturalnych powierzchni zewnętrznej ziarniaków zbóż; 

7) Opracowanie modeli klasyfikacyjnych opartych na wybranych właściwościach ziarniaków 

zbóż służących do odróżniania ziarniaków porażonych przez grzyby od ziarniaków 

zdrowych.  
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Sformułowano następujące hipotezy badawcze: 

1) Zastosowanie analizatorów termicznych i systemów wizyjnych w połączeniu z analizą 

statystyczną pozwala na identyfikację zainfekowania ziarna zbóż przez grzyby oraz 

odróżnienie ziarniaków porażonych od ziarniaków zdrowych. 

2) W grupie parametrów termicznych, cech morfologicznych (geometrycznych) oraz cech 

teksturalnych powierzchni zewnętrznej ziarniaków zbóż istnieją parametry, które 

umożliwiają identyfikację porażenia ziarniaków zbóż przez grzyby.  

  

Syntetyczne omówienie poszczególnych prac wchodzących w skład osiągnięcia 

naukowego z omówieniem celów naukowych prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

Prace wchodzące w skład osiągnięcia naukowego skupiają się na wykazaniu możliwości 

stosowania analizatorów termicznych oraz systemów wizyjnych wykorzystujących skaner 

płaski i system obrazowania hiperspektralnego do identyfikacji porażenia ziarniaków zbóż 

przez grzyby z rodzaju Fusarium, w tym: 

- identyfikacji porażenia ziarna jęczmienia na podstawie opracowanych równań regresji 

służących do oszacowania wskaźnika zawartości ergosterolu i rzeczywistej zawartości 

ergosterolu w ziarnie w oparciu o właściwości termiczne ziarna otrzymane przy użyciu 

analizatorów termicznych (b.1); 

- identyfikacji porażenia ziarniaków pszenicy na podstawie opracowanych modeli 

klasyfikacyjnych opartych na wybranych parametrach geometrycznych ziarniaków 

wyznaczonych z obrazów otrzymanych przy użyciu skanera płaskiego (b.2); 

- odróżnienia porażonych ziarniaków pszenicy od ziarniaków zdrowych na podstawie 

modeli klasyfikacyjnych wykorzystujących cechy teksturalne z modeli przestrzeni barw: RGB, 

Lab, XYZ z obrazów kolorowych pozyskanych przy użyciu skanera płaskiego (b.3); 

- odróżnienia porażonych ziarniaków jęczmienia od ziarniaków zdrowych na podstawie 

cech teksturalnych z modeli: RGB, Lab, XYZ z obrazów kolorowych pozyskanych przy użyciu 

skanera płaskiego (b.4); 

- klasyfikacji porażonych i zdrowych ziarniaków pszenicy na podstawie modeli 

klasyfikacyjnych zbudowanych dla cech teksturalnych z obrazów hiperspektralnych 
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uzyskanych przy długościach fali: 550, 710 i 850 nm oraz dla cech teksturalnych z kanałów 

barwnych: R, L* i Y z obrazów kolorowych pozyskanych przy użyciu skanera płaskiego (b.5). 

 

Wszystkie prace wchodzące w skład osiągnięcia naukowego dotyczą zagadnienia 

wpływu porażenia ziarniaków zbóż przez grzyby z rodzaju Fusarium na wybrane cechy 

fizyczne ziarniaków, w tym: 

- cechy termiczne ziarna jęczmienia (przewodność cieplna, rezystancja termiczna, 

objętościowa pojemność cieplna, dyfuzyjność termiczna) wyznaczone z wykorzystaniem 

analizatora termicznego KD2 Pro (b.1); 

- cechy termiczne ziarna jęczmienia (temperatura pików endotermicznych przemian 

fazowych, powierzchnia pod krzywą DSC, utrata masy ziarna podczas pomiaru) wyznaczone 

przy użyciu analizatora Netzsch STA 449 F1 Jupiter®, które umożliwia jednoczesne 

zastosowanie techniki różnicowej kalorymetrii skaningowej i wyznaczenie krzywych (DSC) 

oraz analizy termograwimetrycznej i wyznaczenie krzywych TGA (b.1); 

- cechy morfologiczne ziarniaków pszenicy (parametry geometryczne, w tym wymiary 

liniowe i współczynniki kształtu) określone z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu, na 

podstawie obrazów uzyskanych przy użyciu skanera płaskiego (b.2); 

- cechy teksturalne (analizowane dla wybranych modeli przestrzeni barw: RGB, Lab, 

XYZ) z obrazów powierzchni zewnętrznej ziarniaków pszenicy. Obrazy zostały pozyskane 

przy użyciu skanera płaskiego i analizowane z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu 

(b.3); 

- cechy teksturalne (dla modeli: RGB, Lab, XYZ) z obrazów powierzchni zewnętrznej 

ziarniaków jęczmienia wyodrębnione przy użyciu komputerowej analizy obrazu na podstawie 

skanów pozyskanych z zastosowaniem skanera płaskiego (b.4); 

- cechy teksturalne z obrazów powierzchni zewnętrznej ziarniaków pszenicy 

pozyskanych z wykorzystaniem systemu obrazowania hiperspektralnego (analizowane dla 

wybranych długości fali: 550, 710 i 850 nm) oraz cechy teksturalne z obrazów pozyskanych 

przy użyciu skanera płaskiego (analizowane dla kanałów barwnych: R, L* i Y) (b.5). 

Wpływ porażenia przez grzyby przejawiał się w: (i) różnicach wartości analizowanych 

parametrów termicznych między próbami ziarna jęczmienia o zróżnicowanej zawartości 

ergosterolu, która może świadczyć o stopniu nasilenia infekcji grzybowej oraz (ii) różnicach 
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wartości cech geometrycznych i teksturalnych między ziarniakami zbóż porażonymi przez 

grzyby a zdrowymi, co w publikacjach było uwidocznione poprzez wysokie poprawności 

klasyfikacji (większy wpływ zainfekowania objawiał się większymi różnicami wartości cech, 

a tym samym większymi poprawnościami klasyfikacji).   

 

Ad [b.1] Ropelewska E. 2018. Relationship of thermal properties and ergosterol content of 

barley grains. Journal of Cereal Science, 79: 328-334. 

 

Cel naukowy pracy 

Celem pracy było określenie wpływu porażenia przez grzyby na zmiany parametrów 

termicznych ziarna jęczmienia wyznaczonych z użyciem analizatora termicznego KD2 Pro, 

różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i analizy termograwimetrycznej (TGA) oraz 

jednoczesne wyselekcjonowanie konkretnych parametrów termicznych wskazujących na 

zainfekowanie ziarna przez grzyby. Badania miały przyczynić się do opracowania metody 

identyfikacji infekcji grzybowej w ziarnach zbóż na podstawie właściwości termicznych. W 

związku z tym, zbadano zależność między parametrami termicznymi a współczynnikiem 

zawartości ergosterolu, mogącym wskazywać na porażenie ziarna przez grzyby, w celu 

wyznaczenia modeli statystycznych opartych na właściwościach termicznych ziarna służących 

do szacowania zawartości ergosterolu. 

 

Materiał i metody 

Praca obejmuje szeroko zakrojone badania prowadzone na ziarnie 11 odmian jęczmienia, 

w tym jarych odmian browarnych, jarych odmian pastewnych, ozimej odmiany browarnej oraz 

ozimych odmian pastewnych.   

Zawartość ergosterolu w ziarnie oznaczono przy użyciu urządzenia Infratec 1241 Grain 

Analyser (Foss). Wskaźnik zawartości ergosterolu (E) wyrażono jako stosunek zawartości 

ergosterolu w danej próbce i maksymalnej zawartości ergosterolu stwierdzonej w 

analizowanych próbkach. 

Parametry termiczne ziarna, takie jak: przewodność cieplna, rezystancja termiczna, 

objętościowa pojemność cieplna oraz dyfuzyjność termiczna, wyznaczano z wykorzystaniem 

analizatora termicznego KD2 Pro.  

Temperaturę pików endotermicznych przemian fazowych, powierzchnię pod krzywą 

DSC oraz utratę masy ziarna jęczmienia podczas pomiaru wyznaczono z użyciem analizatora 
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Netzsch STA 449 F1 Jupiter®. Urządzenie to pozwoliło na zastosowanie metody jednoczesnej 

analizy termicznej (STA) łączącej technikę różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz 

analizę termograwimetryczną (TGA). Przed wykonaniem pomiarów ziarniaki zostały 

rozdrobnione przy użycia młynka laboratoryjnego. 

Przy użyciu oprogramowaniu Statistica 12.0 przeprowadzono analizę korelacji w celu 

określenia zależności między właściwościami termicznymi a wskaźnikiem zawartości 

ergosterolu w ziarnie. Oprogramowanie Statistica 12.0 posłużyło również do wyznaczenia 

równań regresji służących do szacowania zawartości ergosterolu w ziarnie w oparciu o 

właściwości termiczne.  

 

Omówienie osiągniętych wyników 

Zaobserwowano zróżnicowanie wartości wybranych parametrów termicznych ziarna 

jęczmienia w zależności od zawartości ergosterolu w ziarnie. Na podstawie tych obserwacji 

stwierdzono wpływ stopnia porażenia ziarna jęczmienia przez grzyby na właściwości termiczne 

ziarna. Zawartość ergosterolu miała statystycznie istotny wpływ na przewodność cieplną, 

objętościową pojemność cieplną, rezystancję termiczną, powierzchnię pod krzywą DSC oraz 

temperaturę pików endotermicznych przemian fazowych ziarna jęczmienia. Stwierdzono 

statystycznie istotne dodatnie korelacje liniowe (P < 0.05) między zawartością ergosterolu a 

przewodnością cieplną, objętościową pojemnością cieplną i powierzchnią pod krzywą DSC. 

Wartości tych parametrów termicznych wzrastały wraz ze wzrostem zawartości ergosterolu w 

ziarnie. Negatywne korelacje odnotowano między zawartością ergosterolu a rezystancją 

termiczną oraz temperaturą drugiego i trzeciego piku endotermicznego przemian fazowych. 

Wykazano tendencję zmniejszania wartości tych parametrów wraz ze wzrostem zawartości 

ergosterolu w ziarnie jęczmienia. Największy współczynnik korelacji (0,96) zaobserwowano 

pomiędzy zawartością ergosterolu a przewodnością cieplną ziarna. Opracowano równania 

regresji służące do oszacowania wskaźnika zawartości ergosterolu i rzeczywistej zawartości 

ergosterolu w ziarnie w oparciu o właściwości termiczne. 

Dodatkowo sprawdzono czy inne czynniki wynikające z różnic odmianowych mogły 

mieć wpływ na parametry termiczne ziarna. W tym celu zbadano korelacje pomiędzy 

właściwościami termicznymi i podstawowymi parametrami fizycznymi ziarna badanych 

odmian jęczmienia, takimi jak: gęstość, wyrównanie ziarna, masa 1000 ziaren oraz cechy 

geometryczne (wymiary liniowe i współczynniki kształtu). Jednak nie zaobserwowano 

statystycznie istotnych korelacji. Przeanalizowano też, czy na parametry termiczne mógł mieć 
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wpływ skład chemiczny ziarna. W tym celu wyznaczono korelacje między zawartością skrobi 

i białka a parametrami termicznymi ziarna. Nie zaobserwowano statystycznie istotnych 

korelacji z żadnym parametrem termicznym zarówno w przypadku skrobi, jak i białka. Brak 

statystycznie istotnych korelacji parametrów termicznych z właściwościami fizycznymi i 

chemicznymi ziarna badanych odmian utwierdził w przekonaniu, że zmiany właściwości 

termicznych spowodowane były przez zawartość ergosterolu w ziarnie. 

 

Omówienie ewentualnego wykorzystania wyników 

Wyniki mogą mieć praktyczne zastosowanie. Na podstawie osiągniętych wyników 

wykazano przydatność właściwości termicznych ziarna jęczmienia wyznaczanych przy użyciu 

analizatorów termicznych do szacowania zawartości ergosterolu, a tym samym pośrednio do 

określenia stopnia zainfekowania ziarna przez grzyby. Dostarczono nowej wiedzy na temat 

charakterystyki termicznej ziarna jęczmienia zainfekowanego przez grzyby i wskazano 

parametry termiczne, na podstawie których można wnioskować o porażeniu ziarna przez 

grzyby. Wykorzystując wyznaczone równania regresji w praktyce, będzie możliwa pośrednia 

identyfikacja porażenia ziarna jęczmienia przez grzyby dzięki zmierzeniu właściwości 

termicznych ziarna.  

 

Ad [b.2] Ropelewska E. 2019. Evaluation of wheat kernels infected by fungi of the genus 

Fusarium based on morphological features. Journal of Food Safety, e12623, 1-5.  

 

Cel naukowy pracy 

 Celem pracy było opracowanie nieniszczącej metody wykorzystującej analizę obrazu, 

służącej do identyfikacji ziarniaków pszenicy porażonych przez grzyby z rodzaju Fusarium w 

oparciu o cechy morfologiczne (geometryczne) ziarniaków.   

 

Materiał i metody 

 W eksperymentach wykorzystano ziarno czterech odmian pszenicy. Ziarniaki porażone 

przez grzyby z rodzaju Fusarium (różowe, kredowobiałe, pomarszczone) oraz ziarniaki zdrowe 

zostały manualnie wyselekcjonowane z masy ziarna.  

 Zarówno porażone, jak i zdrowe ziarniaki zostały poddane badaniom przy użyciu 

cyfrowej analizy obrazu z wykorzystaniem skanera płaskiego. Przed akwizycją obrazów 
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ziarniaków przeprowadzono skalowanie za pomocą suwmiarki. Pozyskano 800 obrazów 

porażonych ziarniaków i 800 obrazów zdrowych ziarniaków. Obrazy poszczególnych 

ziarniaków analizowano przy użyciu oprogramowania MaZda. Obliczano wartości 59 cech 

geometrycznych, w tym wymiarów liniowych i współczynników kształtu. Wybrane cechy 

geometryczne uwzględniano w modelach klasyfikacyjnych, budowanych przy użyciu 

programu WEKA. Ziarniaki pszenicy klasyfikowano jako porażone lub zdrowe przy użyciu 

wybranych klasyfikatorów dostarczających wyniki o najwyższej dokładności klasyfikacji. 

Zastosowano kilka metod podziału zbioru danych na podzbiory: 10-krotna walidacja krzyżowa 

oraz podział manualny na podzbiór uczący i testowy w stosunku 90/10 i 70/30. Przeprowadzono 

selekcję atrybutów (cech geometrycznych) z użyciem kilku metod. 

  

Omówienie osiągniętych wyników 

 Analizowano wyniki poprawności klasyfikacji dla modeli budowanych dla cech 

geometrycznych poszczególnych czterech odmian pszenicy, jak również dla jednego zbioru 

danych zawierającego wartości cech ziarniaków wszystkich odmian pszenicy. Stwierdzono, że 

nie ma istotnych różnic pomiędzy wynikami osiąganymi dla modeli budowanych oddzielnie 

dla poszczególnych odmian i modelu budowanego bez rozróżniania odmian. Wyniki okazały 

się bardzo korzystne, gdyż opracowanie modelu identyfikującego ziarniaki porażone przez 

grzyby, który jest niezależny od odmiany ziarna zbóż, może być dużym ułatwieniem podczas 

przeprowadzania analiz. W pracy przedstawiono wyniki uzyskane dla zbioru zawierającego 

wszystkie badane ziarniaki bez podziału na odmiany.  

 Modele klasyfikacyjne zawierające wszystkie obliczone cechy geometryczne (59) dawały 

wysokie poprawności klasyfikacji wynoszące do 73,37%. Porównując wyniki dla 

zastosowanych metod podziału zbioru danych stwierdzono, że w przypadku większości 

klasyfikatorów, największe poprawności uzyskano dla 10-krotnej walidacji krzyżowej. 

Dlatego, ta metoda została zastosowana w kolejnych etapach analiz przeprowadzanych z 

wykorzystaniem selekcji atrybutów. W przypadku modeli zawierających wyselekcjonowane 

atrybuty (od 11 do 20 cech geometrycznych w zależności od metody selekcji) zaobserwowano 

skrócenie czasu analiz i zwiększenie poprawności klasyfikacji dla kilku klasyfikatorów. Jako 

najlepszą metodę selekcji atrybutów wskazano Linear Forward Selection.  
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Omówienie ewentualnego wykorzystania wyników 

 Analiza obrazu oparta na cechach geometrycznych okazała się użyteczną nieniszczącą 

metodą odróżniania ziarniaków pszenicy porażonych przez grzyby z rodzaju Fusarium od 

ziarniaków zdrowych. Opracowane modele klasyfikacyjne mogą mieć praktyczne 

wykorzystanie do identyfikowania porażonych ziarniaków z dużą dokładnością.  

 Uzyskana wiedza może być wykorzystana do analiz prowadzonych w celu zwiększenia 

poprawności poprzez uwzględnianie innych cech w modelach klasyfikacji. Wyniki mogą być 

podstawę do dalszych badań mających na celu identyfikację porażenia ziarniaków zbóż innych 

niż pszenica oraz identyfikacji zainfekowania ziarniaków zbóż przez grzyby inne niż Fusarium. 

 

Ad [b.3] Ropelewska E. 2019. Classification of wheat kernels infected with fungi of the genus 

Fusarium using discriminative classifiers and neural networks. Chilean Journal of 

Agricultural Research, 79(1): 48-55. 

 

Cel naukowy pracy 

 Celem pracy było opracowanie modeli służących do klasyfikacji ziarniaków pszenicy 

porażonych przez grzyby z rodzaju Fusarium oraz ziarniaków zdrowych w oparciu o cechy 

wyznaczone z użyciem analizy obrazu. Badania przeprowadzono w celu wyselekcjonowania 

tekstur powierzchni zewnętrznej ziarniaków o największej mocy dyskryminacyjnej i wskazania 

strony ziarniaka (brzusznej z bruzdką lub grzbietowej), dla której będą osiągane bardziej 

dokładne wyniki klasyfikacji. Finalnym celem pracy było opracowanie modelu, który 

charakteryzował się wysoką dokładnością klasyfikacji i był niezależny od analizowanych 

odmian pszenicy. 

 

Materiał i metody 

Materiał badawczy stanowiły ziarniaki czterech odmian pszenicy. Ziarniaki naturalnie 

porażone przez grzyby (różowe, kredowobiałe, pomarszczone) i ziarniaki zdrowe zostały 

manualnie wyselekcjonowane z masy ziarna. 

Pojedyncze ziarniaki (porażone i zdrowe) zostały zeskanowane z obu stron (grzbietowej 

i brzusznej) przy użyciu skanera płaskiego. Dla każdej odmiany i każdej strony ziarniaka 

pozyskano po 200 obrazów, w tym po 100 obrazów zainfekowanych ziarniaków i po 100 

obrazów zdrowych ziarniaków. Tekstury z obrazów powierzchni zewnętrznej ziarniaków z 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F44ErVblhVr54CqKtIY&page=2&doc=20
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F44ErVblhVr54CqKtIY&page=2&doc=20
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poszczególnych kanałów barwnych: R, G, B, U, V, H, S, V, X, Y, Z, L, a, b zostały obliczone 

przy użyciu programu MaZda. Analizy, których wyniki przedstawiono w pracy, zostały 

wykonane oddzielnie dla wybranych modeli przestrzeni barw: RGB, Lab, XYZ, dla których 

stwierdzono największe poprawności klasyfikacji. Ziarniaki pszenicy klasyfikowano jako 

porażone lub zdrowe przy użyciu klasyfikatorów dyskryminacyjnych z zastosowaniem 

programu WEKA oraz sieci neuronowych: (i) MLP (multilayer perceptron - perceptron 

wielowarstwowy) i RBF (radial basis function - radialna funkcja bazowa) używając programu 

Statistica oraz (ii) PNN (probabilistic neural network - probabilistyczna sieć neuronowa) z 

wykorzystaniem oprogramowania MATLAB. 

 

Omówienie osiągniętych wyników 

W przypadku analiz przeprowadzanych przy użyciu klasyfikatorów dyskryminacyjnych, 

dla modeli klasyfikacyjnych zbudowanych oddzielnie dla tekstur wyselekcjonowanych z 

każdego modelu przestrzeni barw: RGB, Lab, XYZ, dla ziarniaków każdej odmiany pszenicy i 

każdej strony ziarniaka (brzusznej i grzbietowej), dokładności klasyfikacji zawierały się w 

zakresie od 82% do 100%. Zaobserwowano, że wyniki różnią się w zależności od strony 

ziarniaka. Dokładności klasyfikacji wynoszące 100% zaobserwowano dla brzusznej strony 

ziarniaków dla wybranych klasyfikatorów. W przypadku strony grzbietowej, dla żadnej z 

badanych odmian i dla żadnego z klasyfikatorów nie otrzymano 100% dokładności. Dodatkowo 

na klasyfikację porażonych i zdrowych ziarniaków miała wpływ odmiana pszenicy i model 

przestrzeni barw. Najbardziej satysfakcjonujące rezultaty zaobserwowano dla modelu 

klasyfikacyjnego opartego na teksturach z modelu przestrzeni barw Lab. Dla modelu Lab 

odnotowano najwięcej wyników wynoszących 100%. 

Na podstawie uzyskanych wyników, w następnych etapach analiz modele klasyfikacyjne 

budowano dla tekstur wyselekcjonowanych z obrazów brzusznej strony ziarniaków. W 

przypadku modeli zbudowanych w oparciu o wybrane tekstury z modeli przestrzeni barw RGB, 

Lab i XYZ połączone w jeden zbiór danych, dokładność 100% została odnotowana tylko dla 

jednej odmiany pszenicy dla wybranych klasyfikatorów.  

Ponadto opracowano modele, które z dużą dokładnością odróżniały zainfekowane i 

zdrowe ziarniaki niezależnie od ich odmiany (tekstury dla ziarniaków wszystkich odmian 

zawarto w jednym zestawie). Najbardziej satysfakcjonujące wyniki sięgające do 98% uzyskano 

w przypadku modeli klasyfikacyjnych zawierających tekstury z przestrzeni barw Lab. W 

przypadku modelu zawierającego te same dane (tekstury z modelu przestrzeni barw Lab dla 
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ziarniaków wszystkich odmian zawartych w jednym zestawie, dla strony brzusznej ziarniaków) 

przeprowadzono analizy z użyciem sieci neuronowych. Otrzymano bardzo wysokie 

dokładności klasyfikacji wynoszące powyżej 99% dla sieci MLP, powyżej 96% dla sieci RBF 

i powyżej 97% dla PNN. 

 

Omówienie ewentualnego wykorzystania wyników  

Uzyskane wyniki wskazały, że analizy przeprowadzane z wykorzystaniem modeli 

klasyfikacyjnych opartych na cechach teksturalnych ziarniaków pszenicy wyznaczonych z 

użyciem analizy obrazu w celu odróżnienia ziarniaków porażonych przez grzyby i ziarniaków 

zdrowych powinny być wykonane dla strony brzusznej ziarniaków, dla tekstur 

wyselekcjonowanych z modelu przestrzeni barw Lab. Opracowano model, który rozróżnia 

porażone i zdrowe ziarniaki z bardzo wysoką dokładnością niezależnie od odmiany pszenicy. 

Wykazano także, że zarówno klasyfikatory dyskryminacyjne, jak i sieci neuronowe dały 

satysfakcjonujące wyniki. Wszystkie te obserwacje mogą być wykorzystane w praktyce do 

wykrywania ziarniaków pszenicy porażonych przez grzyby z rodzaju Fusarium występujące w 

masie ziarna w oparciu o szybkie, niedrogie i nieniszczące analizy wykorzystujące systemy 

wizyjne. Dodatkowo, wyniki mogą stanowić podstawę do prowadzenia dalszych badań 

mających na celu np. oszacowanie ilości DNA grzybów porażających ziarniaki w oparciu o 

wyselekcjonowane cechy teksturalne ziarniaków.  

 

Ad [b.4] Ropelewska E. 2018. The application of computer image analysis based on textural 

features for the identification of barley kernels infected with fungi of the genus Fusarium. 

Agricultural Engineering, 22(3): 49-56.  

 

Cel naukowy pracy 

 Celem pracy było opracowanie modeli klasyfikacyjnych opartych na cechach 

teksturalnych wyodrębnionych przy użyciu komputerowej analizy obrazu służących do 

identyfikacji ziarniaków jęczmienia porażonych przez grzyby z rodzaju Fusarium i ziarniaków 

zdrowych. 
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Materiał i metodyka 

Materiał badawczy stanowiły ziarniaki jęczmienia naturalnie porażone przez grzyby z 

widocznymi oznakami zainfekowania (zmieniony kształt, przebarwienia), które zostały 

manualnie wyselekcjonowane z masy ziarna oraz ziarniaki zdrowe. Zarówno porażone (150 

sztuk), jak i zdrowe ziarniaki jęczmienia (150 sztuk) zostały zeskanowane pojedynczo przy 

użyciu skanera płaskiego. Z wykorzystaniem oprogramowania MaZda zostały obliczone 

tekstury z obrazów powierzchni zewnętrznej ziarniaków z poszczególnych kanałów barwnych: 

R, G, B, Y, U, V, H, S, I, L, a, b, X, Y, Z. Dla poszczególnych kanałów barwnych (R, G, B, Y, 

U, V, H, S, I, L, a, b, X, Y, Z) oraz przestrzeni barw (RGB, YUV, HSI, Lab, XYZ) budowano 

modele klasyfikacyjne oparte na 10 wyselekcjonowanych teksturach. W celu zbudowania 

modeli klasyfikujących ziarniaki na porażone i zdrowe na podstawie wyselekcjonowanych cech 

teksturalnych użyto program WEKA. Zastosowano kilka metod selekcji atrybutów (cech 

teksturalnych) oraz kilka klasyfikatorów. Kryterium wyboru klasyfikatorów i oceny analizy 

była największa dokładność klasyfikacji. 

 

Omówienie osiągniętych wyników 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że dokładności klasyfikacji były 

największe w przypadku modeli przestrzeni barw RGB, Lab i XYZ, dlatego wyniki dla tych 

modeli zostały uwzględnione w pracy. Zaobserwowano, że modele łączące tekstury dla obu 

stron ziarniaków (brzusznej i grzbietowej) dostarczały równie wysokich poprawności 

klasyfikacji, jak modele budowane oddzielnie dla strony brzusznej i strony grzbietowej 

ziarniaków. Stwierdzono więc, że w przypadku ziarniaków jęczmienia nie ma potrzeby 

identyfikacji strony ziarniaków (brzusznej lub grzbietowej) i w pracy zawarto wyniki dla 

modeli klasyfikacyjnych opracowanych bez rozróżniania strony ziarniaków. Spostrzeżenie to 

może stanowić duże ułatwienie podczas ewentualnego praktycznego wykorzystania 

opracowanych modeli i skrócić czas analiz. 

Na podstawie osiągniętych wyników potwierdzono przydatność komputerowej analizy 

obrazu opartej o tekstury ziarniaków do odróżniania ziarniaków zbóż porażonych przez grzyby 

od ziarniaków zdrowych. Wykazano wpływ porażenia przez grzyby z rodzaju Fusarium na 

zmiany tekstury powierzchni zewnętrznej ziarniaków jęczmienia. Wyselekcjonowano tekstury 

o największej mocy dyskryminacyjnej. Wpływ infekcji grzybowej na cechy teksturalne 

powierzchni ziarniaków przejawiał się w bardzo wysokich poprawnościach klasyfikacji 

wynoszących nawet 100%, co oznaczało, że wszystkie ziarniaki z analizowanego zbioru zostały 
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poprawnie przydzielone do odpowiedniej klasy: „porażone” lub „zdrowe”. Dokładność 100% 

otrzymano w przypadku każdego analizowanego modelu przestrzeni barw (RGB, Lab, XYZ) 

dla wybranych klasyfikatorów. Jednak najwięcej wyników 100% zaobserwowano dla modelu 

Lab. Tym samym wykazano, że modele klasyfikacyjne zbudowane na podstawie wskazanych 

w pracy cechach teksturalnych wyselekcjonowanych z modelu przestrzeni barw Lab były 

najbardziej odpowiednie do identyfikacji ziarniaków jęczmienia porażonych przez grzyby z 

rodzaju Fusarium. Stwierdzono, że najlepszą metodą selekcji atrybutów (cech teksturalnych) 

była metoda Best First z ewaluatorem CFS, w przypadku której uzyskano najwięcej 

maksymalnych wyników poprawności (100%) dla poszczególnych klasyfikatorów.  

 

Omówienie ewentualnego wykorzystania wyników  

Najważniejszymi osiągnięciami pracy było wykazanie przydatności komputerowej 

analizy obrazu wykorzystującej kolorowe obrazy otrzymane przy użyciu skanera płaskiego 

oraz przydatności cech teksturalnych powierzchni zewnętrznej ziarniaków do identyfikacji 

ziarniaków porażonych przez grzyby z rodzaju Fusarium. W pracy przedstawiono wykaz 

tekstur o największej mocy dyskryminacyjnej, najlepszą metodę selekcji tych atrybutów (Best 

First z ewaluatorem CFS) oraz wskazano model przestrzeni barw (Lab) dający najbardziej 

zadowalające rezultaty. Opracowane modele klasyfikacyjne mogą mieć praktyczne 

wykorzystanie do szybkiego, niedrogiego, skutecznego i nieniszczącego wykrywania 

ziarniaków porażonych przez grzyby występujących w masie ziarna z użyciem systemów 

wizyjnych. Otrzymane wyniki mogą być podstawą do prowadzenia dalszych badań w kierunku 

wykorzystania cech teksturalnych ziarniaków zbóż do szacowania ilości DNA grzybów 

porażających ziarniaki.  

 

Ad [b.5] Ropelewska E., Zapotoczny P. 2018. Classification of Fusarium-infected and healthy 

wheat kernels based on features from hyperspectral images and flatbed scanner images: a 

comparative analysis. European Food Research and Technology, 244(8): 1453-1462.  

 

Cel naukowy pracy 

Celem pracy było porównanie przydatności obrazowania hiperspektralnego i 

obrazowania przy użyciu skanera płaskiego do rozróżnienia ziarniaków pszenicy porażonych 

przez grzyby z rodzaju Fusarium od ziarniaków zdrowych. Badania zostały przeprowadzone 

również w celu wyselekcjonowania parametrów o największej mocy dyskryminacyjnej 
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wyodrębnionych z uzyskanych obrazów i opracowania na ich podstawie modeli 

klasyfikacyjnych. 

 

Materiał i metody 

W eksperymentach wykorzystano ziarno dwóch odmian pszenicy. Ziarniaki naturalnie 

porażone przez grzyby oraz ziarniaki zdrowe zostały manualnie wyselekcjonowane z masy 

ziarna.  

Zarówno porażone, jak i zdrowe ziarniaki były skanowane pojedynczo z brzusznej i 

grzbietowej strony przy użyciu: (i) systemu obrazowania hiperspektralnego składającego się ze 

spektrofotometru w zakresie 400-1100 nm (Vis/NIR - światło widzialne/bliska podczerwień) i 

kamery CCD oraz (ii) skanera płaskiego. W przypadku obu technik obrazowania uzyskano po 

240 obrazów, w tym po 30 obrazów ziarniaków porażonych i po 30 obrazów ziarniaków 

zdrowych każdej odmiany i każdej strony ziarniaka. Stosując oprogramowanie MaZda 

obliczono wartości cech teksturalnych z obrazów ziarniaków dla wybranych długości fali w 

przypadku obrazowania hiperspektralnego oraz dla poszczególnych kanałów barwnych w 

przypadku obrazów kolorowych otrzymanych przy użyciu skanera płaskiego. 

Wyselekcjonowane cechy teksturalne zostały uwzględnione w modelach klasyfikacyjnych 

opracowywanych przy użyciu oprogramowania WEKA. W przypadku obrazów 

hiperspektralnych do analiz wybrano długości fali: 550, 710 i 850 nm. Jakość obrazów przy 

tych długościach była najlepsza, co wpłynęło na wyniki klasyfikacji. W przypadku obrazów 

skanowanych przy użyciu skanera płaskiego, rozpatrując wyniki klasyfikacji dla modeli 

zbudowanych na podstawie tekstur wyselekcjonowanych z poszczególnych kanałów barwnych, 

największe dokładności zaobserwowano dla tekstur z kanałów R, L* i Y, dlatego w pracy 

przedstawiono wyniki dla tych kanałów.    

  

Omówienie osiągniętych wyników 

W przypadku modeli opracowanych dla brzusznej strony ziarniaków, dokładność 

klasyfikacji zainfekowanych i zdrowych ziarniaków pszenicy w oparciu o tekstury obliczone 

na podstawie obrazów hiperspektralnych zależała od długości fali i odmiany pszenicy. 

Najmniejsze dokładności klasyfikacji, poniżej 100% zaobserwowano dla obrazów 

otrzymanych przy 850 nm. Klasyfikacja oparta na teksturach z obrazów uzyskanych przy 550 

i 710 nm charakteryzowała się 100% dokładnością dla wszystkich klasyfikatorów dla jednej z 

odmian. Dla drugiej odmiany nie wykazano 100% dokładności dla żadnej długości fali. W 
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przypadku analiz wykonanych dla obrazów kolorowych, dokładność wynoszącą 100% 

uzyskano dla obu odmian pszenicy, jak i każdego kanału barwnego dla wybranych 

klasyfikatorów.  

Dla klasyfikacji przeprowadzonych dla strony grzbietowej ziarniaków, modele oparte na 

teksturach z obrazów hiperspektralnych nie dały 100% dokładności. Największą dokładność 

zaobserwowano dla obrazów pozyskanych przy 550 nm, a najmniejszą dokładność stwierdzono 

dla obrazów otrzymanych przy 850 nm. W przypadku modeli klasyfikacyjnych zbudowanych 

na podstawie tekstur z obrazów kolorowych zeskanowanych przy użyciu skanera płaskiego 

uzyskano większe dokładności. Jednakże, dokładność wynosząca 100% została osiągnięta 

tylko dla jednej odmiany pszenicy, w przypadku kanałów barwnych R, L i Y dla wybranych 

klasyfikatorów. 

Dla modeli łączących tekstury z obrazów brzusznej i grzbietowej strony ziarniaków 

pszenicy dla obrazów hiperspektralnych uzyskano niższe dokładności klasyfikacji niż dla 

obrazów kolorowych. W przypadku obrazowania hiperspektralnego, podobnie do analiz 

wykonywanych osobno dla brzusznej i grzbietowej strony, dla modelu łączącego tekstury dla 

obu stron ziarniaków pszenicy, najmniejszą dokładność odnotowano dla obrazów uzyskanych 

przy 850 nm, a największą dokładność stwierdzono dla obrazów otrzymanych przy 550 nm. W 

przypadku obrazów kolorowych, dokładność wynoszącą 100% stwierdzono dla jednej z 

odmian pszenicy, w przypadku wszystkich analizowanych kanałów barwnych dla wybranych 

klasyfikatorów. 

 

Omówienie ewentualnego wykorzystania wyników 

Na podstawie otrzymanych wyników, została wskazana optymalna technika obrazowania 

(przy użyciu skanera płaskiego), która może być wykorzystana w praktyce w celu identyfikacji 

ziarniaków porażonych przez grzyby z rodzaju Fusarium. Dodatkowo została wykazana strona 

ziarniaków pszenicy (brzuszna z bruzdką) oraz optymalna długość fali (550 nm) dla obrazów 

hiperspektralnych i kanały barwne (R, L, Y) dla obrazów kolorowych najbardziej odpowiednie 

do wykrywania infekcji grzybowych w ziarniakach. Otrzymane wyniki są bardzo obiecujące, 

ponieważ skaner płaski jest znacznie mniej kosztownym, łatwiej dostępnym i bardziej 

popularnym narzędziem wykorzystywanym do obrazowania niż systemy obrazowania 

hiperspektralnego. Dzięki temu zaprezentowana w pracy wiedza może być wykorzystana przez 

szersze grono osób. Wyniki przedstawione w pracy mogą stanowić podstawę do dalszych badań 

mających na celu opracowanie modeli statystycznych opartych na wyselekcjonowanych 
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teksturach ziarniaków pszenicy służących do identyfikacji rodzaju infekcji oraz szacowania 

stopnia nasilenia infekcji powodowanej przez grzyby z rodzaju Fusarium. 

 

Podsumowanie 

 Przeprowadzone badania, których wyniki zawarto w pracach wchodzących w skład 

osiągnięcia naukowego, przyczyniły się do pozyskania nowej, niespotykanej dotąd w dostępnej 

literaturze wiedzy dotyczącej wykorzystania analizatorów termicznych i systemów wizyjnych 

stosujących skaner płaski i system obrazowania hiperspektralnego do oceny jakości ziarna 

zbóż. Pozyskano informacje na temat możliwości identyfikacji infekcji grzybowej na podstawie 

wybranych cech fizycznych ziarniaków zbóż z użyciem nowoczesnych metod 

instrumentalnych. Wyniki badań pogłębiły wiedzę na temat zagadnienia wpływu porażenia 

ziarniaków zbóż przez grzyby z rodzaju Fusarium na wybrane cechy fizyczne ziarniaków, takie 

jak: cechy termiczne, cechy geometryczne, w tym wymiary liniowe i współczynniki kształtu 

oraz cechy teksturalne z obrazów powierzchni zewnętrznej ziarniaków dla wybranych modeli 

przestrzeni barw i kanałów barwnych w przypadku obrazów kolorowych pozyskanych przy 

użyciu skanera płaskiego oraz dla wybranych długości fali w przypadku obrazów 

hiperspektralnych. Zostały potwierdzone postawione hipotezy badawcze. Stwierdzono 

przydatność cech termicznych, takich jak: przewodność cieplna, rezystancja termiczna, 

objętościowa pojemność cieplna, dyfuzyjność termiczna, które można wyznaczać z 

wykorzystaniem analizatora termicznego KD2 Pro, do identyfikacji porażenia ziarna przez 

grzyby. Wykazano, że stosowanie analizy termicznej jest przydatne do wyznaczania 

temperatury pików przemian fazowych i powierzchni pod krzywą DSC, na podstawie których 

można wnioskować o zainfekowaniu ziarna zbóż przez grzyby. Potwierdzono, że zastosowanie 

komputerowej analizy obrazu opartej na cechach geometrycznych i teksturalnych pozwala na 

odróżnienie ziarniaków porażonych przez grzyby z rodzaju Fusarium od ziarniaków zdrowych 

z dużą poprawnością. Zostały wyselekcjonowane parametry termiczne, cechy geometryczne 

oraz teksturalne, które umożliwiają identyfikację porażenia ziarniaków zbóż przez grzyby. 

Analizując otrzymane wyniki można wywnioskować, że cechy teksturalne są bardziej 

przydatne do wykrywania ziarniaków zbóż zainfekowanych przez grzyby niż cechy 

geometryczne, gdyż w przypadku modeli klasyfikacyjnych opartych na wyselekcjonowanych 

cechach teksturalnych otrzymano większe poprawności, wynoszące nawet 100%. Rozpatrując 

wyniki dla modeli klasyfikacyjnych budowanych dla cech teksturalnych z poszczególnych 

modeli przestrzeni barw stwierdzono, że modele oparte na cechach z modelu barwnego Lab są 
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najbardziej odpowiednie do identyfikacji ziarniaków porażonych przez grzyby z rodzaju 

Fusarium. Analizując wyniki poprawności klasyfikacji dla modeli budowanych oddzielnie dla 

tekstur z obrazów z poszczególnych kanałów barwnych wykazano, że tekstury z kanałów: R, L 

i Y są najbardziej przydatne do wykrywania infekcji grzybowych w ziarniakach. W przypadku 

obrazów hiperspektralnych wskazano optymalną długość fali (550 nm). Zawarcie tekstur 

obliczonych z obrazów pozyskanych przy tej długości fali w modelach odróżniających ziarniaki 

porażone od zdrowych dostarczało najbardziej poprawne wyniki. Dodatkowo stwierdzono, że 

w przypadku ziarniaków pszenicy analizy powinny być przeprowadzane dla tekstur z obrazów 

dla strony brzusznej z bruzdką. Wykazano, że bardziej przydatną techniką obrazowania, która 

może być wykorzystana w praktyce do identyfikacji ziarniaków porażonych przez grzyby z 

rodzaju Fusarium, jest skanowanie przy użyciu skanera płaskiego.  

Zaletą większości stosowanych metod było niezniszczenie ziarniaków podczas badań, co 

miało miejsce w przypadku pomiarów wykonywanych przy użyciu analizatora termicznego 

KD2 Pro oraz analizy obrazu z użyciem skanera płaskiego i systemu obrazowania 

hiperspektralnego. Jako zaletę można również uznać wykorzystanie niewielkiej ilości próbek 

ziarna (kilkadziesiąt mg danej próbki na wszystkie powtórzenia) do badań z użyciem analizy 

termicznej. Dlatego, część ziarniaków wykorzystanych w badaniach mogła posłużyć jako 

materiał badawczy do przygotowania innej publikacji na temat korelacji między cechami 

teksturalnymi ziarniaków pszenicy a ilością DNA grzybów Fusarium (Załącznik 5: II.A.1.2), 

w której określono gatunki grzybów infekujących ziarniaki oraz publikacji dotyczącej 

identyfikacji genotypów oraz składu gatunkowego grzybów z rodzaju Fusarium (Załącznik 5: 

II.A.1.5). Dzięki tym badaniom, obecność grzybów z rodzaju Fusarium w analizowanych 

próbach ziarna pszenicy i jęczmienia została potwierdzona z użyciem metod molekularnych. 

Miało to istotne znaczenie podczas pierwszego przeprowadzania analiz, których wyniki 

zawarto w pracach, dla upewnienia się, że wyselekcjonowane manualnie próby porażonych 

ziarniaków były zainfekowane przez grzyby z rodzaju Fusarium i opracowane równania 

regresji (b.1) i modele klasyfikacyjne (b.2, b.3, b.4, b.5) rzeczywiście pozwalały na 

identyfikację ziarniaków porażonych przez grzyby z rodzaju Fusarium.  

Otrzymane wyniki mogą być wykorzystane w praktyce do badań innych prób. Dzięki 

podstawieniu zmierzonych wartości cech termicznych do opracowanych równań regresji 

można będzie otrzymać informację o zawartości ergosterolu w próbie, a tym samym stwierdzić, 

czy są w niej obecne grzyby. Poprzez zawarcie wartości wyselekcjonowanych cech 

geometrycznych i teksturalnych ziarniaków do opracowanych modeli klasyfikacyjnych można 

będzie wykazać z dużym prawdopodobieństwem czy ziarniak jest porażony przez grzyby z 
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rodzaju Fusarium. Pozwoli to na badania przesiewowe ziarna w celu wstępnej diagnostyki i 

wykrycia zainfekowania ziarna bez konieczności stosowania metod chemicznych czy 

molekularnych, które są bardziej kosztowne, długotrwałe i bardziej skomplikowane. Wyniki 

badań mogą stanowić podstawę do dalszych badań prowadzonych w celu identyfikacji 

porażenia ziarniaków zbóż innych niż pszenica i jęczmień oraz identyfikacji zainfekowania 

ziarniaków zbóż przez grzyby inne niż Fusarium. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

Działalność naukowo-badawczą rozpoczęłam już na pierwszym roku studiów Io, tj. w 

2005 roku. Zainteresowałam się fauną i jej środowiskowymi uwarunkowaniami. Szczególnie 

fascynowała mnie hirudinologia. Bardzo intensywną działalność naukowo-badawczą związaną 

z hirudinologią kontynuowałam również na studiach IIo. Drugi istotny obszar zainteresowań 

badawczych związany był z ornitologią. Na pierwszym roku studiów Io zostałam członkiem 

Naukowego Koła Zoologów UWM, którego następnie byłam Prezesem przez kilka lat 

(Załącznik 5: III.F.2.3). Zaczęłam współpracę z Pracownikami Katedry Zoologii Wydziału 

Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Załącznik 5: III.Ł.3.2.1). 

Wstąpiłam też do Koła Naukowego Entomologów KORTOPTERA (Załącznik 5: III.F.2.4), 

Koła Naukowego „Cormorant Group” UWM (Załącznik 5: III.F.2.5) oraz Naukowego Koła 

Ornitologów UWM, w którym pełniłam funkcję Sekretarza (Załącznik 5: III.F.2.6). Zostałam 
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członkiem Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Oddziału w Olsztynie (Załącznik 5: 

III.F.2.2), jak również Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Oddziału w Olsztynie, w 

którym pełniłam zaszczytną funkcję Wiceprezesa (Załącznik 5: III.F.2.1). Będąc studentką 

studiów Io i IIo brałam udział w badaniach terenowych i laboratoryjnych skupiających się 

głównie na obserwacjach i analizach związanych z biologią i ekologią pijawek oraz ptaków 

wodno-błotnych. Badania obejmowały różnorodne aspekty dotyczące między innymi 

występowania organizmów zwierzęcych w środowisku naturalnym, ich rozmieszczenia, 

struktury gatunkowej i liczebności, zależności pasożyt-żywiciel oraz morfologii i anatomii, 

głównie układów pokarmowych oraz analiz enzymów trawiennych. Samodzielnie zbierałam i 

konserwowałam materiał do eksperymentów laboratoryjnych, dokonywałam pomiarów 

morfometrycznych i preparacji osobników oraz interpretowałam wyniki i opracowywałam 

dokumentację badań. Analizowanie części uzyskanych wyników kontynuowałam również w 

trakcie studiów IIIo. Na podstawie uzyskanych wyników zostało opublikowanych kilka prac, 

których byłam współautorem (Załącznik 5: II.A.2.1; II.A.2.2; II.B.2.4; II.B.2.8; II.B.2.9; 

II.B.2.10). Wyniki badań prezentowałam na licznych konferencjach i seminariach naukowych 

(Załącznik 5: II.J.2.3; II.J.2.4; II.J.2.7; II.J.2.8; II.J.2.11; II.J.2.12; II.J.2.13; II.J.2.14; II.J.2.15; 

II.J.2.17; II.J.2.18; II.J.2.19; II.J.2.20; II.J.2.22; II.J.2.22; II.J.2.23; II.J.2.24). Za działalność 

naukową i badawczą prowadzoną w tym okresie dostawałam liczne nagrody i wyróżnienia 

(Załącznik 5: II.I.11; II.I.12; II.I.13; II.I.14; II.I.15; II.I.16; II.I.17; II.I.18 II.I.19; II.I.20; II.I.21; 

II.I.22; II.I.23). Na studiach rozpoczęłam także działalność w zakresie popularyzacji nauki. 

Wygłaszałam wykłady popularnonaukowe (Załącznik 5: III.G.4.2.4; III.G.4.2.5; III.G.4.2.6; 

III.G.4.2.7; III.G.4.2.8). W ramach działalności naukowo-badawczej współpracowałam z 

jednostkami naukowymi w kraju i za granicą. W 2007 roku pod nadzorem prof. dr. hab. 

Aleksandra Bieleckiego, prof. zw. rozpoczęłam współpracę z prof. dr. hab. Jerzym Rokickim z 

Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego (Załącznik 5: III.Ł.3.2.2) 

w zakresie badań dotyczących pijawek z rodziny Piscicolidae występujących u ryb 

antarktycznych z rodziny Channichthyidae (Załącznik 5: II.C.2.25; II.J.2.23; III.B.2.23). W 

2008 roku zaczęłam współpracować z Raja Ben Ahmed z Laboratoire de Biologie de la 

Reproduction et du Développement animal Département de Biologie Faculté des Sciences de 

Tunis Université Tunis El Manar 2092 Tunis (Załącznik 5: III.Ł.3.2.3). Wspólne badania 

dotyczyły morfologii i biologii pijawek Batracobdella algira i Batracobdelloides moogi oraz 

zależności pasożyt-żywiciel. Współpraca została pogłębiona podczas wizyty Raja Ben Ahmed 

w Katedrze Zoologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
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Wyniki badań były publikowane i prezentowane na konferencjach naukowych (Załącznik 5: 

II.B.2.9; II.C.2.21; II.C.2.22; II.J.2.20; II.J.2.21; III.B.2.20; III.B.2.21). 

Studia IIIo rozpoczęłam w 2010 roku na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W ramach rozprawy doktorskiej skupiłam 

się na badaniach biodegradacji substancji organicznych w glebach z wykorzystaniem 

kalorymetrii izotermicznej. Realizowane zagadnienia wymagały ode mnie opracowania 

metodyki wykonywania pomiarów badanych prób przy użyciu kalorymetrów izotermicznych 

oraz bardzo skomplikowanych obliczeń i analiz statystycznych. Znacznie rozszerzyłam zakres 

stosowania metody kalorymetrii izotermicznej do badania gleb. Porównywałam biodegradację 

glukozy, celobiozy i celulozy w wybranych glebach. Przebieg procesów biodegradacji 

analizowałam na podstawie otrzymanych termogramów i ich charakterystyki oraz wyliczonych 

parametrów kinetycznych. Wskaźnikami charakteryzującymi kinetykę biodegradacji 

sacharydów były: czas piku (PT), maksymalna moc cieplna (RHPmax), całkowity efekt cieplny 

(Qt(max)) oraz takie parametry, jak: pozorna stała szybkości (k) w fazie wykładniczego wzrostu 

i czas generacji (tG). Wyniki badań kalorymetrycznych dodatkowo uzupełniłam o 

charakterystykę fizykochemiczną gleb. Na podstawie otrzymanych wyników wykazałam 

przydatność glukozy i celobiozy oraz możliwość wykorzystania celulozy jako substancji 

wzorcowych używanych w kalorymetrycznych badaniach procesów biodegradacji w glebie. 

Określiłam również wpływ zasolenia powodowanego przez fluorek sodu, bromek sodu i 

chlorek sodu na termokinetykę rozkładu glukozy w glebie. Wyznaczyłam zależność szybkości 

biodegradacji glukozy od zawartości fluorku sodu w glebie. Określiłam dawki stymulujące oraz 

inhibitujące badane procesy. W przypadku badania wpływu chlorku sodu i bromku sodu na 

biodegradację glukozy w glebie stwierdziłam hamowanie procesu wraz ze wzrostem zawartości 

soli. Poza tym zbadałam wpływ fosfogipsu na procesy biodegradacji glukozy i celobiozy w 

glebie oraz z sukcesem podjęłam próbę ograniczenia jego oddziaływania na zmiany aktywności 

metabolicznej gleby poprzez użycie tlenku wapnia i kompostu przemysłowego. Wykazałam, 

że fosfogips wprowadzony do gleby zmniejszał szybkość procesu biodegradacji glukozy i 

celobiozy, jednak poprzez neutralizację tlenkiem wapnia oraz użycie kompostu przemysłowego 

zostało osiągnięte zmniejszenie niekorzystnego wpływu fosfogipsu na zmiany aktywności 

metabolicznej gleby. Dodatkowo, wyznaczyłam termokinetykę zmian aktywności 

metabolicznej podczas biodegradacji glukozy w glebach o różnym sposobie użytkowania oraz 

o zróżnicowanym nawożeniu. Wykazałam zależność szybkości procesu biodegradacji glukozy 

w glebach od sposobu użytkowania, struktury oraz składu chemicznego gleb. Stwierdziłam 

wpływ rodzaju nawożenia na aktywność metaboliczną gleby. Podjęłam szeroką dyskusję 



 

 

36 

 

wyników badań własnych na tle przeglądu dostępnej literatury światowej i aktualnego stanu 

wiedzy z zakresu mikrokalorymetrii gleby. Podsumowaniem badań była rozprawa doktorska 

pt. „Badania procesów biodegradacji substancji organicznych w wybranych glebach metodą 

kalorymetrii izotermicznej” przygotowana pod kierunkiem dr. hab. Jerzego Dziejowskiego, 

prof. UWM. Uzyskane wyniki prezentowałam na konferencjach naukowych (Załącznik 5: 

II.J.2.1; II.J.2.2; II.J.2.6; II.J.2.9; II.J.2.10) i publikowałam w materiałach konferencyjnych 

(Załącznik 5: II.C.2.1; II.C.2.2; II.C.2.3; II.C.2.8; II.C.2.9) oraz w czasopiśmie innym niż 

znajdujące się w bazie JCR (Załącznik 5: II.B.2.3). Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

badania zostały poszerzone, a wyniki tych badań zostały opublikowane w 3 czasopismach 

znajdujących się w bazie JCR (Załącznik 5: II.A.1.10; II.A.1.11; II.A.1.12).  

Będąc na studiach IIIo, poza badaniami prowadzonymi w ramach rozprawy doktorskiej, 

wykonywałam eksperymenty laboratoryjne i analizy statystyczne jako wykonawca grantu 

finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) (Załącznik 5: 

II.H.2.3) dotyczącego optymalizacji procesu kompostowania osadów ściekowych (kierownik 

projektu: prof. dr hab. inż. Ireneusz Białobrzewski, prof. zw.). Realizowałam zadanie 

badawcze, które skupiało się na zastosowaniu mikrokalorymetru izotermicznego do 

wyznaczania ciepła właściwego materiałów organicznych użytych w procesie kompostowania. 

Badania obejmowały następujące substancje: trociny, słoma, osad ściekowy oraz kompost, 

które zostały wysuszone w temperaturze 105 °C do stałej masy i zmielone. Otrzymane wyniki 

potwierdziły przydatność mikrokalorymetrii izotermicznej do wyznaczania ciepła właściwego 

stałych substancji organicznych. Podejmowałam również inne zagadnienia teoretyczne i 

eksperymentalne dotyczące oceny jakości „gleb” z plaż (Załącznik 5: II.B.2.2), analiz 

aktywności metabolicznej wybranych organizmów zwierzęcych (Załącznik 5: II.B.2.1; 

II.B.2.5) oraz oceny jakości żywności na różnych etapach przechowywania i przetwarzania 

(Załącznik 5: II.B.2.6) przy użyciu mikrokalorymetrii izotermicznej. Dodatkowo w trakcie 

studiów IIIo opublikowałam artykuł popularnonaukowy (Załącznik 5: III.G.3.2.1) oraz 

wygłaszałam wykłady w zakresie popularyzacji nauki (Załącznik 5: III.G.4.2.1; III.G.4.2.2; 

III.G.4.2.3). Prowadziłam również ćwiczenia z kilku przedmiotów, takich jak: Chemia, Chemia 

ogólna, Mikrobiologia, Mikrobiologia środowiskowa, Biologia ogólna (Załącznik 5: 

III.G.1.2.1; III.G.1.2.2; III.G.1.2.3; III.G.1.2.4; III.G.1.2.5). 

 Stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzyskałam w 2014 roku, po czym rozpoczęłam 

działalność naukowo-badawczą związaną z szeroko rozumianą inżynierią rolniczą. W 2014 

roku zaczęłam współpracę naukową z Katedrą Inżynierii Systemów Wydziału Nauk 

Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Załącznik 5: III.Ł.3.1.1). 
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Początkowo w ramach współpracy Katedry Inżynierii Systemów z Katedrą Agrotechnologii, 

Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu Wydziału Kształtowania Środowiska i 

Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Załącznik 5: III.Ł.3.1.2) 

zajęłam się analizą właściwości fizycznych nasion kozieradki (Trigonella foenum-graecum L.) 

i czarnuszki siewnej (Nigella sativa L.) oraz ziarna pszenicy twardej (Triticum durum Desf.). 

Badałam również wpływ różnych metod uprawy na właściwości fizyczne nasion i ziarna zbóż. 

Ta współpraca zaowocowała opublikowaniem trzech prac, głównie w czasopismach 

znajdujących się w bazie JCR (Załącznik 5: II.A.1.3; II.A.1.13; II.B.1.1). Kolejny wątek 

badawczy realizowany we współpracy z Katedrą Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją 

Rolniczą i Agrobiznesu dotyczył różnych aspektów związanych z analizą cech fizycznych, 

termicznych oraz chemicznych nasion roślin oleistych. Współpraca zaowocowała 

opublikowaniem kilku prac w czasopismach znajdujących się na liście JCR (Załącznik 5: 

II.A.1.4, II.A.1.7), a kolejne trzy manuskrypty obecnie znajdują się w recenzji. Na podstawie 

otrzymanych wyników zostało wykazane (i) zróżnicowanie wybranych właściwości fizycznych 

nasion różnych odmian rzepaku (Brassica napus L.) (Załącznik 5: II.A.1.7), (ii) zróżnicowanie 

właściwości termicznych, fizycznych i chemicznych oraz tekstury powierzchni zewnętrznej 

nasion tradycyjnych i podwójnie ulepszonych odmian gorczycy białej (Sinapis alba L.) 

(Załącznik 5: II.A.1.4 oraz manuskrypt w recenzji), (iii) zróżnicowanie właściwości 

termofizycznych nasion lnianki siewnej (Camelina sativa (L.) Crantz) poddanych nawożeniu 

azotem oraz siarką (2 manuskrypty w recenzji). 

 W 2015 roku rozpoczęłam badania jako wykonawca w projekcie pt.: „Opracowanie 

przemysłowej metody automatycznej oceny parametrów technologicznych i klasyfikacji ziarna 

z zastosowaniem analizy obrazów” (Nr PBS3/A8/38/2015) realizowanym w ramach Programu 

Badań Stosowanych w ścieżce „A” z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), 

(Załącznik 5: II.H.1.4). Liderem projektu był dr hab. Piotr Zapotoczny, prof. UWM. Dzięki 

uczestnictwu w projekcie nawiązałam współpracę naukową z kilkoma jednostkami naukowymi 

oraz przedsiębiorstwem (Załącznik 5: III.Ł.3.1.4; III.Ł.3.1.5; III.Ł.3.1.6). Projekt realizowany 

był przez konsorcjum „Ziarno” składające się z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie jako Lidera Konsorcjum oraz Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Łódzkiej i 

Słodowni Soufflet Polska Sp. z o.o. jako Partnerów Konsorcjum. Dzięki obecności Słodowni 

Soufflet wśród Partnerów Konsorcjum, projekt realizowany był we współpracy z przemysłem. 

Działalność naukowo-badawczą związaną z projektem prowadziłam do 2017 roku. W ramach 

zadania „Pomiar właściwości fizycznych i oznaczenie podstawowego składu chemicznego 

ziarna” przeprowadziłam pomiary wilgotności, gęstości ziarna w stanie zsypnym, wyrównania 
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ziaren, celności ziarna, masy 1000 ziaren, barwy, cech mechanicznych pojedynczych 

ziarniaków i ziarna w masie oraz zawartości wybranych związków chemicznych: białko, 

skrobia, ergosterol w ziarnie odmian jarych i ozimych jęczmienia browarnego oraz pastewnego. 

Otrzymane wyniki analizowałam statystycznie w celu określenia różnic średnich wartości 

badanych parametrów pomiędzy grupami odmian jarych browarnych, jarych pastewnych, 

ozimych browarnych i ozimych pastewnych. Byłam współautorem raportów okresowych z 

realizacji projektu. Wyniki badań dotyczących ziarna jęczmienia prezentowałam na 

konferencjach naukowych (Załącznik 5: II.J.1.4; II.J.1.6) oraz na systematycznych seminariach 

naukowych organizowanych w ramach działalności projektu.  

 W 2016 roku zostałam wykonawcą w projekcie badawczym pt.: „Wpływ 

niekonwencjonalnych metod obróbki wstępnej na kinetykę procesu hybrydowego odwadniania 

oraz zmiany właściwości fizycznych i chemicznych owoców żurawiny wielkoowocowej 

(Vaccinium macrocarpon)” (Nr 2015/17/B/NZ9/03601) finansowanego przez Narodowe 

Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu Opus 9, którego kierownikiem była dr hab. 

Magdalena Zielińska (Załącznik 5: II.H.1.2). Byłam współautorem wniosku o finansowanie 

projektu. Badaniami związanymi z projektem zajmowałam się do 2017 roku. Brałam udział w 

przygotowaniu próbek do analiz. Stosowane były różne kombinacje obróbki wstępnej oraz 

hybrydowego odwadniania, takie jak: odwadnianie osmotyczne, mrożenie kriogeniczne, 

mrożenie mechaniczne oraz suszenie konwekcyjne w różnej temperaturze i suszenie 

mikrofalowo-próżniowe przy różnych mocach mikrofal. W ramach projektu opracowałam 

metodykę wykonywania pomiarów przy użyciu technik analizy termicznej, w tym różnicowej 

kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz analizy termograwimetrycznej (TGA). Przeprowadziłam 

pomiary właściwości termicznych świeżych owoców żurawiny oraz suszonych. Do badań 

zastosowałam urządzenie Netzsch STA 449 F1 Jupiter®. Wyznaczyłam przebieg krzywych 

DSC oraz TGA, jak również wartości wybranych parametrów termicznych: temperatura pików 

exo- i endotermicznych, powierzchnia pod krzywą DSC, ubytki masy. Opracowałam również 

metodykę wykonywania pomiarów właściwości termodyfuzyjnych owoców żurawiny z 

zastosowaniem analizatora termicznego KD2 Pro. Na podstawie wstępnych eksperymentów do 

pomiarów wybrałam dwuigłowy czujnik SH. Określiłam przewodność cieplną, rezystancję 

termiczną, objętościową pojemność cieplną oraz dyfuzyjność termiczną analizowanych próbek 

świeżych owoców żurawiny oraz owoców poddanych różnym metodom wstępnej obróbki i 

hybrydowego odwadniania. Dodatkowo wykonałam pomiary i obliczenia parametrów 

fizycznych owoców, takich jak: gęstość nasypowa, gęstość cząstki, objętość cząstki, 

porowatość oraz skurcz. Wykonałam analizę statystyczną otrzymanych wyników. Wykazałam 
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wpływ różnych metod wstępnej obróbki i hybrydowego odwadniania na zmiany właściwości 

termodyfuzyjnych oraz parametrów fizycznych owoców żurawiny. Poza tym brałam udział w 

wykonaniu części pomiarów właściwości mechanicznych owoców oraz skanów niektórych 

próbek owoców żurawiny wykonanych przy użyciu skanera płaskiego. W oparciu o otrzymane 

wyniki zostało opublikowanych kilka prac, których byłam współautorem oraz autorem 

korespondencyjnym (Załącznik 5: II.A.1.6; II.A.1.9).  

 W czasie mojej działalności naukowo-badawczej w Katedrze Inżynierii Systemów 

przygotowałam i złożyłam dwa wnioski o tematy badawcze realizowane w ramach działalności 

statutowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi 

związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 

doktoranckich (Załącznik 5: III.Ł.2.1.3; III.Ł.2.1.5). W obu przypadkach wnioski uzyskały 

finansowanie. Wykonałam wstępne eksperymenty laboratoryjne dotyczące identyfikacji 

porażenia ziarniaków zbóż przez grzyby z rodzaju Fusarium z wykorzystaniem komputerowej 

analizy obrazu oraz analizy termicznej. Posiadając niezbędną wiedzę teoretyczną, opracowaną 

metodykę oraz wyniki badań wstępnych, w 2016 roku przygotowałam i złożyłam wniosek o 

finansowanie projektu badawczego pt. „Wykorzystanie analizy termicznej do identyfikacji 

porażenia ziarniaków pszenicy i jęczmienia przez grzyby z rodzaju Fusarium” w ramach 

konkursu Sonata 11 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) (Załącznik 5: 

III.Ł.2.1.4). Byłam jedynym autorem wniosku i zostałam wskazana jako kierownik projektu. 

Podobnej tematyki dotyczyły dwa kolejne złożone przeze mnie wnioski: „Wykorzystanie 

analizy termicznej oraz analizy obrazu do identyfikacji porażenia ziarniaków pszenicy przez 

grzyby z rodzaju Fusarium” (Sonata 13, NCN, 2017) (Załącznik 5: III.Ł.2.1.2) oraz 

„Identyfikacja porażenia ziarniaków pszenicy przez grzyby z rodzaju Fusarium z 

wykorzystaniem analizy termicznej oraz analizy obrazu” (Opus 15, NCN, 2018) (Załącznik 5: 

III.Ł.2.1.1). Byłam również jedynym autorem tych wniosków i zostałam wskazana jako 

kierownik projektów. Intensywnie zajmowałam się zagadnieniem zastosowania analizatorów 

termicznych i analizy obrazu do identyfikacji porażenia ziarniaków zbóż przez grzyby z rodzaju 

Fusarium, przeprowadzałam eksperymenty laboratoryjne i analizy statystyczne oraz 

przygotowywałam publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego pt. „Wykorzystanie 

analizatorów termicznych oraz systemów wizyjnych do wyznaczania cech fizycznych 

ziarniaków zbóż umożliwiających identyfikację ziarniaków porażonych przez grzyby” 

(Załącznik 5: I.B.1; I.B.2; I.B.3; I.B.4; I.B.5). 

 Dodatkowo, po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, uczestniczyłam w programie 

europejskim (Załącznik 5: III.A.1.1). Dzięki temu uczestnictwu odbyłam staż w zagranicznej 
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instytucji naukowej (Załącznik 5: III.I.1.1), odbyłam kurs „Health, Safety & Environment in 

the laboratories” (Załącznik 5: III.Ł.1.1.2), wygłosiłam wykłady popularnonaukowe (Załącznik 

5: III.G.4.1.2; III.G.4.1.3) oraz nawiązałam współpracę naukową z Norweskim Uniwersytetem 

Nauki i Technologii (Załącznik 5: III.Ł.3.1.7). Poza tym kontynuowałam działalność w 

zakresie popularyzacji nauki. Opublikowałam artykuł popularnonaukowy (Załącznik 5: 

III.G.3.1.1) oraz wygłosiłam wykład (Załącznik 5: III.G.4.1.1). Dodatkowo byłam członkiem 

komitetów organizacyjnych, naukowych oraz programowych konferencji naukowych 

(Załącznik 5: III.C.1.1; III.C.1.2; III.C.1.3; III.C.1.4; III.C.1.5; III.C.1.6; III.C.1.7; III.C.1.8; 

III.C.1.9; III.C.1.10; III.C.1.11). Brałam również udział w pracach organizacyjnych na rzecz 

Uczelni. Byłam członkiem Wydziałowej Komisji Stypendialnej na studiach IIIo realizowanych 

na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku 

akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018 (Załącznik 5: III.D.1.1; III.D.1.2). Po uzyskaniu 

stopnia naukowego doktora kontynuowałam działalność dydaktyczną poprzez prowadzenie 

wykładów z przedmiotów: Gospodarka produktami ubocznymi i odpadami w przetwórstwie 

spożywczym, Fizyczne właściwości surowców spożywczych, Suszarnictwo (Załącznik 5: 

III.G.1.1.1; III.G.1.1.2; III.G.1.1.3) i ćwiczeń z przedmiotów: Fizyczne właściwości materiałów 

biologicznych, Technologie informacyjne, Podstawy techniki rolniczej, Fizyczne właściwości 

surowców spożywczych, Suszarnictwo, Gospodarka produktami ubocznymi i odpadami w 

przetwórstwie spożywczym (Załącznik 5: III.G.1.1.4; III.G.1.1.5; III.G.1.1.6; III.G.1.1.7; 

III.G.1.1.8; III.G.1.1.9).  

 

6. Syntetyczne zestawienie osiągnięć naukowo-badawczych 

 Zestawienie osiągnięć naukowo-badawczych z podziałem na osiągnięcia po i przed 

uzyskaniem stopnia doktora zawarto w Tabelach 1-4. Impact Factor i liczbę punktów według 

wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) podano zgodnie z rokiem 

opublikowania. 

Łączny Impact Factor wyniósł 34,569.  

Liczba punktów za publikacje w czasopismach naukowych według wykazu Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) wyniosła 553. 

 

 



 

 

41 

 

 

Tabela 1. Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego 

 

Czasopismo  
Ilość  

publikacji 

Impact  

Factor 

Liczba 

punktów 

MNiSW 

Journal of Cereal Science 1 2,302 35 

Journal of Food Safety 1 1,275 20 

Chilean Journal of Agricultural Research 1 0,775 30 

Agricultural Engineering 1  10 

European Food Research and Technology 1 1,919 25 

Łącznie 5 6,271 120 

 

Tabela 2. Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation 

Reports (JCR) 

Czasopismo 

 

Po uzyskaniu  

stopnia doktora 
  

 

Przed uzyskaniem  

stopnia doktora 
 

Ilość 
publikacji 

Impact 

Factor 

Liczba 

punktów 

MNiSW 

Ilość 
publikacji 

Impact 

Factor 

Liczba 

punktów 

MNiSW 

European Food Research and 

Technology 
2 

1,919 

1,664 

25 

25 
 

Journal of Consumer Protection 

and Food Safety 
2 

0,581 

0,581 

15 

15 
 

Zemdirbyste-Agriculture 1 0,746 20  

Toxins 1 3,273 35  

Food and Bioproducts Processing 1 2,744 35  

Journal of Cereal Science 1 2,302 35  

Asia-Pacific Journal of Chemical 

Engineering 
1 1,238 20  

LWT - Food Science and 

Technology 
1 3,129 35  

Geoderma 1 4,036 35  

Applied Soil Ecology 1 2,786 35  

Thermochimica Acta 1 2,236 30  

Biologia    2 
0,506 

0,557 

15 

15 

Łącznie 12 27,235 360 2 1,063 30 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00406031
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00406031
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Tabela 3. Inne opublikowane prace naukowe, kierowanie i udział w projektach badawczych, 

nagrody za działalność naukową oraz referaty na konferencjach naukowych 

Osiągnięcia naukowo-badawcze  
Po uzyskaniu  

stopnia doktora   

Przed uzyskaniem 

stopnia doktora 

Łącznie 

(ilość) 

Monografie, publikacje naukowe                              

w czasopismach międzynarodowych lub 

krajowych innych niż znajdujące się w bazie 

Journal Citation Reports (JCR) 

5 
(w tym 2 publikacje                       

w czasopismach 

punktowanych - 24 pkt. 

(14 pkt. + 10 pkt.)  

10 
(w tym 4 publikacje                            

w czasopismach 

punktowanych - 19 pkt. (6 

pkt. + 5 pkt. + 4 pkt. + 4 pkt.) 

15 

 

 

Publikacje w materiałach konferencyjnych                    

i seminaryjnych 
8 26 34 

Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, 

dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, 

utworów i dzieł artystycznych 

14 2 16 

Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi 

projektami badawczymi oraz udział w takich 

projektach 

4 3 7 

Międzynarodowe i krajowe nagrody, 

wyróżnienia oraz stypendia za działalność 

naukową albo artystyczną 

1 22 23 

Wygłoszenie referatów                                          

na międzynarodowych i krajowych 

konferencjach tematycznych 

8 24 32 

 

Tabela 4. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski, informacja o współpracy 

międzynarodowej oraz inne osiągnięcia naukowo-badawcze 

Osiągnięcia naukowo-badawcze  
Po uzyskaniu 

stopnia doktora   

Przed uzyskaniem 

stopnia doktora 

Łącznie 

(ilość) 

Uczestnictwo w programach 

europejskich oraz innych 

programach międzynarodowych                  

i krajowych 

1  1 

Aktywny udział                                        

w międzynarodowych i krajowych 

konferencjach naukowych 

8 24 32 

Udział w komitetach 

organizacyjnych, programowych 

oraz naukowych 

międzynarodowych i krajowych 

konferencji naukowych 

11 7 18 

Działalność organizacyjna na rzecz 

Uczelni 
2 1 3 

 



U dzial w konsorcjach i sieciach
badawczych

Czlonkosfwo w
migdzynarodowych i krajowych

organizacjach oraz towarzystwach r
naukowych

Prowadzenie zaj 96 dydaktycznyc h
(liczba przedmiot6w, z kt6rych 9

prowadzono wyklady i iwiczenia)

Autorstwo skrypt6w dla ,
student6w J

Publikacje popularnonaukowe I

Wyklady i prezentacje w zakresie
popularyzacj i nauki

Staze wzagranicznych i krajowych
o3rodkach naukowych lub

akademickich
Wykonane ekspertyzy lub inne
opracowania na zam6wienie '

Udzial w zespolach eksperckich
i konkursowycli I

Recenzowaniepublikacji ll ll
w czasopismach (liczba czasopism) (liczba czasopism)

migdzynarodowych znajdujqcych 15 15
sig w bazie Journal Citation Reports (liczba zrecenzowanych (liczba zrecenzowanych(JCR) manuskrypt6w publikacji) manuskrypt6w publikacji)

Recenzowanie publikacji 7 7
w czasopismach (liczba czasopism) (liczba czasopisrn)

migdzynarodowych i krajowych 14 14
innych ni2 znajduj4ce sig w bazie (liczba zreccnzowanych (liczba zrecenzorvanych

Journal Citation Reports (JC'R) manuskrypt6w publikacji) manuskrypt6w pubtikacji)

Udzial w szkoleniach, kursach
i warsztatach

Wnioski o tinausowanie
dzialalnoSci naukowo-badawczei 5

i dydaktycznej

Wsp6lpraca z krajowymi
i zagranicznyrnijednostkarni 1

naukorvymi oraz
przedsigbiorstwami

Szczeg6lowy wykaz opublikowanych prac naukowych lub tw6rczych prac

zawodowychoraz informacja o osiegnigciach dydaktycznyah, wsp6lpracy naukowej, odbytych

stalach i popularyzacji nauki znajduje sigw ZaN4czniku 5.

I

Udzial w dwoch tych
sarnych towarzystwach

$ naukowych przrd i po
uzryskaniu stopnia doktom

I

t4

ll

l3

l0
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