
      [Załącznik nr 1 do Uchwały] 

UZASADNIENIE 

pozytywnej opinii wniosku o nadanie dr. Maciejowi BUŚKO stopnia doktora habilitowanego 

nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo 

 

Informacje o Kandydacie 

Pan dr Maciej Buśko jest absolwentem Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł magistra biotechnologii uzyskał w 1999 roku na podstawie 

pracy magisterskiej pt. „Modelowanie reakcji biosyntezy dehydrodimerów kwasu ferulowego 

– analiza produktów reakcji metodą GC/MS”, przygotowanej pod kierunkiem dr. hab. Macieja 

Stobieckiego. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii nadała Rada 

Wydziału Rolniczego (obecnie Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii) Akademii Rolniczej w 

Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) w dniu 30 września 2005 r. na 

podstawie rozprawy pt. „Badanie zawartości metabolitów grzybowych w ziarnie pszenicy i 

pszenżyta po inokulacji kłosów Fusarium culmorum (W.G.Sm.) Sacc”, której promotorem był 

dr hab. Juliusz Perkowski a recenzentami prof. dr hab. Aleksandra Sawicka i prof. dr hab. 

Maciej Stobecki. Rozwój naukowy dr M. Buśko związał z Zakładem Chemii Ogólnej, Katedry 

Chemii, Wydziału Technologii Drewna macierzystej Uczelni, w której został zatrudniony w 

1999 roku na stanowisku asystenta. W październiku 2006 r. awansował na stanowisko adiunkta, 

na którym zatrudniony jest do chwili obecnej.  

 

 

Ocena osiągnięcia naukowego 

Osiągnięcie naukowe, wymienione w art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017, poz. 1789), będące 

podstawą ubiegania się przez dr. Macieja Buśko o stopień doktora habilitowanego nauk 

rolniczych, zostało zawarte w cyklu pięciu spójnych publikacji naukowych powiązanych 

tematycznie, opublikowanych w latach 2008-2016, ujętych pod wspólnym tytułem: 

„Metabolity grzybów mikroskopowych jako chemiczne markery biosyntezy trichotecenów w 

ziarnie zbóż”. W skład tego zbioru wchodzą: 

1. J. Perkowski, M. Buśko, K. Stuper, M. Kostecki, A. Matysiak, L. Szwajkowska-Michałek. 

Concentration of ergosterol in small-grained naturally contaminated and inoculated cereals. 

Biologia, 2008, 63/4, 542—547.  
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2. M. Buśko, K. Stuper, H. Jeleń, T. Góral, J. Chmielewski, B. Tyrakowska, J. Perkowski. 

Comparison of Volatiles Profile and Contents of Trichothecenes Group B, Ergosterol, and ATP 

of Bread Wheat, Durum Wheat, and Triticale Grain Naturally Contaminated by Mycobiota. 

Frontiers in Plant Science, 2016, 7, 1243, 1-16.  

3. M. Buśko, H. Jeleń, T. Góral, J. Chmielewski, K. Stuper, L. Szwajkowska-Michałek B. 

Tyrakowska, J. Perkowski. Volatile metabolites in various cereal grains. Food Additives and 

Contaminants: Part A: Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Assessment, 2010, 

Volume 27, Issue 11, Pages 1574 – 1581.  

4. M. Buśko, T. Kulik, A. Ostrowska, T. Góral, J. Perkowski. Quantitative volatile compound 

profiles in fungal cultures of three different Fusarium graminearum chemotypes. FEMS 

Microbiology Letters, 2014, 359 (1), 85-93, DOI: 10.1111/1574-6968.12569.  

5. J. Perkowski, M. Buśko, J. Chmielewski, T. Góral, B. Tyrakowska. Content of trichodiene 

and analysis of fungal volatiles (electronic nose) in wheat and triticale grain naturally infected 

and inoculated with Fusarium culmorum. International Journal of Food Microbiology, 2008, 

126, 127-134.  

Wszystkie prace są współautorskie o liczbie autorów od 5 do 8. Wkład Habilitanta w 

powstanie tych publikacji wahał się od 40% do 65%, co zostało potwierdzone oświadczeniami. 

W trzech pracach Kandydat jest pierwszym autorem.  

Celem osiągnięcia było wyznaczenie chemicznych markerów umożliwiających w toku 

szybkich analiz wskazanie na rozwój toksynotwórczych patogenów grzybów mikroskopowych 

w możliwie najwcześniejszej fazie infekcji zboża. 

Habilitant  przyjął następujące hipotezy badawcze:  

1. Ergosterol jest ilościowym markerem zanieczyszczenia ziarna zbóż grzybami 

mikroskopowymi.  

2. Stężenie trichotecenów z grupy B jest istotnie związane z profilem związków lotnych w ziarnie 

zbóż, natomiast z pozostałymi markerami (ERG, ATP) jest skorelowane tylko podczas 

zmasowanej infekcji.  

3.  Profil organicznych związków lotnych jest zróżnicowany w ziarnie różnych zbóż.  

4.  Różne chemotypy Fusarium spp. charakteryzują się odmiennym profilem związków lotnych.  

5. Trichodien jest markerem obecności szczepów grzybów mikroskopowych tworzących toksyny 

trichotecenowe w ziarnie zbóż.  
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Do najcenniejszych wyników badań należą stwierdzenia, że:  

  

1. Ergosterol jest bardzo dobrym markerem poziomu zanieczyszczenia grzybami 

mikroskopowymi ziarna zbóż, a w przypadku zmasowanej infekcji grzybami z rodzaju 

Fusarium również markerem stężenia mikotoksyn.  

2. Analiza lotnych związków organicznych w ziarnie zbóż pozwala na wczesne wykrycie 

rozwijających się toksynotwórczych izolatów Fusarium spp.  

3.  Przeprowadzone analizy profilu związków lotnych ziarna różnych gatunków zbóż wykazały, 

że są one w istotnym stopniu zróżnicowane. Nie stwierdzono natomiast różnic między 

odmianami w obrębie gatunku.  

4. Profil lotnych związków różnych gatunków zbóż jest zdeterminowany poziomem 

zanieczyszczenia ich grzybami mikroskopowymi. Lotne związki organiczne różnych 

chemotypów Fusarium spp. są istotnie zróżnicowane szczególnie we frakcji terpenów. Te 

same chemotypy wzrastające na pożywkach w warunkach laboratoryjnych oraz w 

warunkach polowych są zróżnicowane pod względem profilu ilościowego i jakościowego 

VOC.  

5. Przeprowadzone i przedstawione badania wskazują, że trichodien jest markerem obecności 

toksynotwórczych szczepów Fusarium spp. w ziarnie zbóż.  

 

 

Ocena działalności naukowej 

 Inna działalność naukowo-badawcza dr. Macieja Buśko koncentrowała się wokół 

następujących zagadnień: 

1. Badania dotyczące dehydrodimery kwasu ferulowego 

2. Badania związane z  tworzeniem mikotoksyn przez grzyby rodzaju Fusarium, 

3. Badanie zawartości metabolitów grzybów w ziarnie,  

4. Badanie zawartości ergosterolu i trichotencenów w ziarnie,  

5. Wpływ inokulacji kłosów zbóż na zawartość ergosterolu i mikotoksyn w ziarnie, 

6. Badanie związków lotnych. 

 

 

Poza pracami zaliczonymi do osiągnięcia naukowego (5 prac IF, 11,463) Habilitant w 

dorobku naukowym posiada 47 publikacji oryginalnych, w tym 30 zamieścił w czasopismach 

indeksowanych (IF = 49,133) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), dwie 
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z nich ukazały się przed uzyskaniu stopnia naukowego doktora. W trzech z nich Habilitant jest 

pierwszym, a w dziewięciu drugim autorem. Udział Habilitanta w powstanie tych publikacji 

był zróżnicowany i wahał się od 10% do 60%. Wartość opublikowanego dorobku naukowego 

(30 publikacji z IF) wyliczona według rankingu wydawnictw MNiSW wynosi 765 punktów. 

Habilitant jest też współautorem 17 prac oryginalnych, które opublikował w czasopismach 

innych niż znajdujące się w bazie JCR  (lista czasopism B MNiSW). Z pośród nich 11 

opublikował przed, a 6 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (w pięciu jest pierwszym 

autorem w pozostałych drugim). Suma punktów za publikacje zamieszczone na liście B 

MNiSW, zgodnie z rokiem wydania, wynosi 83. Ponadto Habilitant jest współautorem dwóch 

rozdziałów w monografiach (7 pkt). 

 Sumaryczny impact factor wszystkich publikacji naukowych, których autorem bądź 

współautorem jest Habilitant, wynosi 60,596 (w tym 2,049 przed doktoratem), a łączna suma 

punktów wg MNiSW – 998 (w tym 151 przed doktoratem). Wskaźnik Hirscha wynosi 10, a 

liczba cytowań wg bazy WoS –288 (bez autocytowań 227). 

 

Ocena działalności dydaktycznej, organizacyjnej, popularyzatorskiej oraz współpracy 

międzynarodowej i krajowej. 

 W ramach pracy dydaktycznej Habilitant prowadzi zajęcia na Wydziale Leśnym, 

Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydziale Technologii Drewna, Wydziale 

Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauki o Zwierzętach, 

Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii, Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki 

Przestrzennej z przedmiotów: chemia, chemia ogólna, chemia ogólna i organiczna, chemia 

organiczna, chemia ogólna z elementami chemii fizycznej, techniki laboratoryjne, chemia 

fizyczna i analiza instrumentalna, dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Prowadzi również zajęcia wyrównawcze z chemii ogólnej i nieorganicznej oraz chemii 

organicznej dla studentów stacjonarnych I roku kierunków: Zootechnika, Technologia 

Żywności, Rolnictwo, zajęcia z uczniami szkół średnich i gimnazjalnych w ramach Lekcji 

akademickich, zajęcia w ramach Festiwalu Nauki i Nocy Naukowców. Habilitant sprawował 

opiekę naukowa nad inżynierantami w roli recenzenta prac inżynierskich (recenzent trzech 

prac). 

 Kandydat odbył w Austrii dwa 2 tygodniowe staże zagraniczne oraz 4 jedno i 

kilkudniowe staże krajowe. Recenzował również publikacje w czasopismach krajowych i 

zagranicznych. Wykonał 5 recenzji dla publikacji w czasopismach międzynarodowych i 

krajowych. Habilitant otrzymał dwie nagrody zespołowe I stopnia JM Rektora Uniwersytetu 
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Przyrodniczego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe. W 2016 roku był odznaczony Medalem 

Brązowym za długoletnią Służbę.  

 

Habilitant był kierownikiem projektu badawczego (MNiSW) oraz brał udział jako 

wykonawca w 10 grantach uzyskanych z MNiSW i NCN. Był kierownikiem w badaniach 

własnych i statutowych w dwóch tematach i wykonawcą w jednym. Kandydat prowadzi 

współpracę z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi. Uczestniczył i prezentował 

wyniki swoich badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach w formie referatów 

(23) i posterów (41).  

 

Wniosek końcowy 

Komisja stwierdza, że wszystkie recenzje przygotowane w postępowaniu zostały 

opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Są one wnikliwe, obiektywne i pozytywne. 

Dyskusja na posiedzeniu Komisji potwierdziła zasadność opinii przedstawionych w recenzjach. 

Habilitant przedstawił jako osiągnięcie naukowe cykl pięciu powiązanych tematycznie 

prac oryginalnych pod wspólnym tytułem „Metabolity grzybów mikroskopowych jako 

chemiczne markery biosyntezy trichotecenów w ziarnie zbóż”. W osiągnięciu tym 

Habilitant wykazał się szerokim spojrzeniem na metody wykrywania grzybów 

toksynotwórczych oraz wytwarzanych przez  nie metabolitów w ziarnie zbóż. Wykorzystanie 

metod opisanych przez Habilitanta (analizy ERG i ATP, analizy profilu VOC i elektronicznego 

nosa) umożliwia wczesne wykrywanie infekcji zbóż. Wyniki badań prowadzonych przez 

Kandydata mogą pomóc w ograniczeniu ilości mikrotoksyn w produkowanym ziarnie. Ponadto 

wyniki te mogą także wpłynąć na ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony 

roślin. Wprowadzona przez Habilitanta modyfikacja  metody analizy stężenia ergosterolu 

zasługuje na szczególną uwagę. Daje ona możliwość monitorowania jakości ziarna 

przeznaczonego na cele konsumpcyjne i paszowe w krótkim czasie, na próbkach o niewielkiej 

masie i przy użyciu małej ilości odczynników. 

Kandydat w pozostałych badaniach największy dorobek naukowy posiada z zakresu 

badań dotyczących grzybów toksynotwórczych i wytwarzanych przez nie metabolitów: 

ergosterolu i toksyn fuzaryjnych w ziarnie zbóż i produktach zbożowych, kinetyki tworzenia 

metabolitów fuzaryjnych oraz wzajemnych zależności między nimi, określenia profilu 

metabolitów, ze szczególnym uwzględnieniem trichodienu (w oparciu o analizę VOC).  
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