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1. Charakterystyka habilitanta 

1.1. Dane personalne 

Imię i nazwisko:  Małgorzata Łochyńska 

Nazwisko panieńskie: Kuty 

Miejsce pracy:  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich 

Zakład Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i 

Energetycznych 

 Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy 

Stanowisko:  pracownik naukowy - adiunkt 

Funkcja:  Kierownik Pracowni Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy 

Dane kontaktowe: nr tel. 61-845-58-49  

e-mail: malgorzata.lochynska@iwnirz.pl 

1.2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i 
roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

a) Uzyskany tytuł: licencjat biologii 

Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 

Specjalizacja: biologia środowiska 

Tytuł pracy: „Morfologia stadiów młodocianych gatunku Platynothrus 

bicarinatus Jacot, 1938 (Acari, Oribatida, Camisiidae)” 

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Niedbała, WB UAM, Poznań 

Data ukończenia szkoły: 24 czerwca 2003 r. 

b) Uzyskany tytuł: magister biologii 

Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 

Specjalizacja: biologia środowiska 

Tytuł pracy: „Studium taksonomiczne nad Crotonioidea (Acari, Oribatida) 

Ekwadoru”  

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Niedbała 

Data ukończenia szkoły: 04 lipca 2005 r. 

Recenzent: prof. dr hab. Czesław Błaszak, WB UAM, Poznań 

Data obrony pracy magisterskiej: 26 kwietnia 2005 r. 
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c) Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk biologicznych 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii 

Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne 

Specjalność: biologia środowiska - zoologia 

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Przydatność taksonomiczna cech 

morfologicznych stadiów ontogenetycznych mechowców z podrodziny 

Crotoniinae (Acari, Oribatida, Camisiidae)”. 

Promotor:  prof. UAM dr hab. Ziemowit Olszanowski 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział 

Biologii 

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Stanisław Seniczak 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział 

Nauk Przyrodniczych, Katedra Biologii Ewolucyjnej 

prof. dr hab. Piotr Skubała 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i 

Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii 

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2011 r. 

1.3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

• 2005-2008 

Stanowisko: pracownik naukowy - asystent 

Miejsce pracy: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu 

Zakład Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy 

• 2008-2011 

Funkcja: Kierownik Zakładu 

Miejsce pracy: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu 

Zakład Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy 

• 2011 – obecnie 

Funkcja: Kierownik Pracowni 

Stanowisko – pracownik naukowy - adiunkt 
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Miejsce pracy: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu 

Zakład Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych, Pracownia 

Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy. 

2. 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. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.) 

2.1. Określenie osiągnięcia naukowego, tytuł osiągnięcia naukowego 

 Jako osiągnięcie, wynikające 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, 

wskazuję jednotematyczny cykl 7 publikacji oryginalnych na temat „Wykorzystanie 

gospodarcze morwy białej (Morus alba L.) z elementami technologii uprawy  

i przetwórstwa”: 

[P1] Łochyńska M., Oleszak G. 2011. Multi-use of the white mulberry (Morus alba L.). 

Ecological Questions 15: 91-95 (6 pkt). 

[P2] Łochyńska M. 2015. Energy and nutritional properties of the white mulberry 

(Morus alba L.). Journal of Agricultural Science and Technology 5: 709-716; doi: 

10.17265/2161-6256/2015.09.001 (IF: 0,633, 25 pkt). 

[P3] Łochyńska M. 2015. The mulberry silkworm – a new source of bioactive proteins. 

Journal of Agricultural Science and Technology 5 (8A): 639-645; doi: 10.17265/ 

2161-6256/2015.08.001 (IF: 0,633, 25 pkt). 

[P4] Grześkowiak J., Łochyńska M. 2017. Związki bioaktywne morwy białej i ich  

działanie prozdrowotne. Postępy Fitoterapii 1: 31-35 (7 pkt). 

[P5] Łochyńska M., Frankowski J. 2018. The biogas production potential from 

silkworm waste. Waste Management 79: 564–570; doi.org/10.1016/j. 

wasman.2018.08.019 (IF: 4,723, 40 pkt). 

[P6] Łochyńska M. 2018. Wymagania i agrotechnika polskiej odmiany morwy białej 

Żółwińska wielkolistna”. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4: 99-111 (10 pkt). 

[P7] Łochyńska M., Frankowski J. 2019. Silkworm waste management in hemp 

Cannabis sativa L. cultivation. Scientific Reports (IF: 4,122, 40 pkt, w recenzji). 

 

Suma punktów MNiSW: 153 

Łączny IF: 10,111 
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2.2. Omówienie celu naukowego pracy i osiągniętych wyników wraz  
z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

2.2.1. Wstęp 

Morwa biała (Morus alba L.) jest rośliną pochodzącą z terenów Azji 

południowo-wschodniej. Roślina ta została sprowadzona do Polski w XVII w., jako 

jedyna i wyłączna roślina żywicielska gąsienic jedwabnika morwowego (Bombyx 

mori L.) (Kopański 1955). Do czasów przedwojennych krajowa produkcja jedwabiu 

rozwijała się bardzo gwałtownie, a z nią intensywnie wzrastała powierzchnia 

nasadzeń morwowych. Niestety, lata wojenne i okupacyjne przyczyniły się do 

spadku produkcji kokonów i zniszczenia maszyn do przerobu tego włókna 

naturalnego. Niemniej, w latach 1950tych i 1960tych nastąpił ponowny rozwój 

produkcji jedwabiu w oparciu o stare nasadzenia morwowe. Morwa biała była 

bardzo często sadzona w pobliżu szkół, stacji PKP, urzędów itp., a jej materiał był 

wykorzystywany głównie jako pasza dla gąsienic jedwabnika morwowego. 

Niestety, w latach 1980tych nastąpiła likwidacja centralnej jednostki jedwabniczej 

- Zakładów Badawczych Jedwabiu Naturalnego w Żółwinie. Pozbawione dotacji 

rządowej hodowle jedwabnika morwowego przestały być opłacalne i szybko 

zaczęły zanikać, a wraz z nimi rozpoczęto masową wycinkę zadrzewień morwy 

(Łochyńska 2010). Przeniesienie hodowli zachowawczej jedwabnika morwowego 

oraz niewielkiej ilości sadzonek polskiej odmiany morwy białej Żółwińska 

wielkolistna do Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu 

ocaliło jedwabnictwo polskie przed całkowitym zanikiem. Od 2010 roku habilitantka 

stara się zaproponować nowe kierunki wykorzystania morwy białej celem rozwoju 

polskiego rolnictwa, przedsiębiorstw, obszarów wiejskich oraz jedwabnictwa 

krajowego. 

Morwa biała słynie z wyjątkowych i oryginalnych właściwości, które znajdują 

coraz szersze zastosowanie w medycynie. Liście i owoce tej rośliny zawierają 15-

31% wysokiej jakości protein, kwas askorbowy, karoteny, żelazo, cynk, potas, 

wapń oraz fosfor i magnez, a także witaminy B1, B2, B3 i B6 (Imran 2010, 

Grześkowiak i Łochyńska 2017). Ponadto owoce są cennym źródłem flawonoidów, 

takich jak: kwercetyny, rutyny, isokwercitryny, astragaliny, kuwanonu G i C, 

katechiny, mulberrofuranu G, albanolu B, morusyny, sanggenonu B i D, które 

wykazują silne właściwości antyoksydacyjne (Doi 2001, Kofujita i in. 2004), 
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antygrzybicze i antybakteryjne przeciwko szczepom Bacillus, Staphylococcus, 

Escherichia i Streptococcus (Park 2003) oraz przeciwko wirusom HSV-1 (Kimura 

2007, Butt 2008). Flawonoidy pozyskane z ciemnych owoców  morwy znacznie 

obniżają poziom cukru we krwi poprzez inhibicję aktywności enzymów (Oku 2006), 

co znalazło zastosowanie w leczeniu cukrzycy typu II. Co więcej, flawony 

morwowe wykazują działanie cytotoksyczne przeciw komórkom raka wątroby 

szczurów, ludzkiej leukemii oraz komórkom czerniaka u myszy, a polisacharydy z 

kory korzeni morwy pobudzają proliferację limfocytów oraz obniżają produkcję 

przeciwciał. Obie te właściwości pełnią znaczącą rolę w efektywnej terapii przeciw 

alergiom i są obecnie wykorzystywane w chorobach alergicznych (Butt 2008, 

Łochyńska 2015a). Ponadto, cyanidyna pozyskana z owoców morwy chroni mózg 

przed dysfunkcją śródbłonkową oraz redukuje prawdopodobieństwo wystąpienia 

choroby Alzheimera (Serraino 2003). Dane literaturowe donoszą również o dużych 

zdolnościach morwy w lokalnym wybielaniu skóry. Ekstrakt z liści i kory korzeni 

morwy hamuje nadprodukcję melaniny i powoduje jej rozpad (Fang 2005). 

Niewątpliwie jedyną z najciekawszych właściwości morwy jest zapobieganie  

i hamowanie miażdżycy naczyń krwionośnych (Chen 2006). Flawonoidy  

i antocyjany posiadają silne właściwości hamujące utlenianie LDL oraz zwiększają 

odporność naczyń na złogi cholesterolu. Substancje te zapobiegają więc dwóm 

głównym przyczynom miażdżycy: odkładaniu złogów LDL w naczyniach i jego 

utlenianiu. 

Poza wykorzystaniem składników bioaktywnych w medycynie, morwa biała 

znajduje również zastosowanie w innych sektorach gospodarki. Świeże liście 

morwy są jedynym pokarmem dla larw jedwabnika morwowego – gatunku 

całkowicie udomowionego i monofagicznego (Łochyńska 2015b). Gąsienice tego 

owada są niezwykle żarłoczne. Przyjmuje się, że 1 500 dojrzałych fizjologicznie 

larw w okresie przed oprzędzaniem może zjeść ponad 530 kg liści (Łochyńska 

2016). Nasadzenia morwowe są więc niezbędną bazą do zakładania chowu 

jedwabnika i produkcji kokonów. Literatura donosi również o wykorzystaniu 

materiału morwy białej do produkcji papieru, mebli, artykułów sportowych oraz jako 

substrat w produkcji boczniaków (Madan i in. 1992). Ciekawym zastosowaniem 

morwy w Indiach i Chinach jest wykorzystywanie ciętych pędów do ogrzewania 

pomieszczeń (Chinnaswamy i Hariprasad 1995).  
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W ostatnich latach zaznacza się wzrost zainteresowania przetwarzaniem 

odpadów (Zwolińska 2014), a wspólna polityka Unii Europejskiej w sposób 

szczególny podejmuje temat środowiska naturalnego. Niewątpliwie hodowla 

jedwabnika morwowego, prawidłowe prowadzenie nasadzeń morwowych, jak  

i sama produkcja kokonów są ściśle powiązane z problemem odpadów. Przyjmuje 

się, że rolnik, który prowadzi chów tego owada, może wyprodukować jednorazowo 

250-300 kg odpadów pohodowlanych (Łochyńska i Frankowski 2018). Taka ilość 

jest adekwatna do około 2 500 kg obornika, który umożliwia nawożenie około 

0.067 ha gruntów ornych (Wenhua 2001). Ponadto, niemały problem stanowi 

biomasa morwowa po cięciu wiosennym lub obrywaniu liści dla larw. Habilitantka 

uznała więc za zasadne poszukiwanie nowych, dotychczas nie wykorzystywanych 

rozwiązań i technologii, dzięki którym morwa biała w Polsce zostanie w pełni 

zagospodarowana, a jej przetwórstwo przyniesie dodatkowe korzyści 

ekonomiczne. W praktyce przebadane kierunki wykorzystania tej rośliny mogą 

posłużyć jako źródło dodatkowego dochodu dla rolników oraz innowacyjne 

rozwiązania dla kilku sektorów gospodarki w Polsce.  

Nowością zaprezentowaną w pracy jest wykorzystanie materiału uzyskanego 

z morwy białej oraz materiału przetworzonego w sektorze energetycznym, 

produkcji biogazu oraz jako ekologiczny nawóz organiczny. Ponadto, 

przygotowano nowe metody technologii uprawy w zależności od kierunku 

wykorzystania tej rośliny. Istotny jest fakt, iż od lat 1980tych nie omawiano 

agrotechniki morwy, która wówczas była oparta wyłącznie na pozyskaniu biomasy 

liści na potrzeby skarmiania gąsienic jedwabnika morwowego. 

2.2.2. Problem naukowy 

Analiza sposobów wykorzystania gospodarczego morwy białej na świecie 

dokonana w oparciu o dostępne źródła literaturowe wykazała, że w Polsce badania 

i zagospodarowanie tej wartościowej rośliny praktycznie nie istnieje. Od czasu 

likwidacji krajowych hodowli jedwabnika morwowego nie zostały przygotowane 

nowoczesne, efektywne metody uprawy tego gatunku. Co więcej, przy obecnym 

sporym zainteresowaniu materiałem zielarskim (susz liści morwowych), brakuje 

dostosowanych metod nawożenia oraz eksploatacji nasadzeń morwowych. 

Ponadto, duże zainteresowanie rolników produkcją kokonów oraz względy 

ekonomiczne wymuszają poszukiwanie nowych kierunków wykorzystania morwy, 
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jej przetwórstwa oraz innowacyjnych metod utylizacji biomasy, dzięki którym 

nasadzenia morwowe będą przynosiły dodatkowe korzyści. 

W związku z tym istnieje pilna potrzeba opracowania nowych, oryginalnych 

sposobów zagospodarowania wielokierunkowego nasadzeń morwowych. 

Habilitantka postawiła następującą hipotezę: 

Celowe wydaje się przygotowanie nowych rozwiązań w temacie 

zagospodarowania morwy białej w polskiej gospodarce. 

Sprawdzenie powyższej hipotezy wymagało rozwiązania problemu 

naukowego, który sformułowano w postaci następującego pytania: 

Czy biomasa morwy białej może być efektywnie wykorzystana w sektorach 

energetycznym i spożywczym oraz czy przetworzony surowiec morwowy 

będzie stanowił atrakcyjny materiał dla gospodarki? 

W związku z tak sformułowanym problemem naukowym pojawiły się 

następujące, dotychczas nierozwiązane, problemy cząstkowe: 

1. Jaki jest plon biomasy z 1 ha nasadzeń oraz wartość opałowa materiału 

morwowego? 

2. Czy technologia uprawy morwy białej będzie istotna w aspekcie plonowania 

liści lub wykształcenia biomasy? 

3. Czy przetworzony przez larwy jedwabnika morwowego surowiec morwowy 

może być wykorzystany w produkcji biogazu? 

4. Czy nawożenie roślin uprawnych odpadem hodowlanym będzie miało istotny 

wpływ na plonowanie? 

2.2.3. Cel pracy 

Celem pracy było zbadanie możliwości wykorzystania morwy białej (Morus 

alba L.) w rolnictwie, przemyśle celulozowym, spożywczym i energetycznym, 

zbadanie potencjału surowca morwowego przetworzonego przez larwy jedwabnika 

morwowego oraz określenie efektywnej technologii uprawy w zależności od 

kierunku uprawy tego gatunku. 

Dotychczas międzynarodowe źródła literaturowe w sposób jednoznaczny 

wskazują cenne związki bioaktywne morwy białej pozyskane z liści i owoców, które 



dr Małgorzata Łochyńska  Autoreferat  10 

są wykorzystane w medycynie, farmakologii i przemyśle spożywczym. Gotowe 

preparaty można zakupić w formie herbat ziołowych, suszu z liści lub suplementów 

diety. Niemniej, możliwość użycia technik dostępnych w inżynierii rolniczej może 

ujawnić nowy potencjał morwy białej - gatunku niedocenionego w naszym kraju.  

2.2.4. Zakres pracy 

Zakres pracy, dla rozwiązania powyżej sformułowanego problemu 

naukowego, obejmował następujące etapy: 

1. Przygotowanie prób materiałów do analizy chemicznej, badań wartości 

opałowej i prac doświadczalnych, zbiór biomasy na cele kalkulacji uzyskanego 

materiału. 

2. Zaplanowanie i realizacja doświadczeń agrotechnicznych. 

3. Określenie efektywnego nawożenia nasadzeń morwowych. 

4. Określenie efektywności materiału przetworzonego z morwy białej w produkcji 

biogazu. 

5. Określenie wpływu nawożenia odpadami hodowlanymi na plonowanie konopi 

siewnych (Cannabis sativa L.). 

2.2.5. Wyniki badań 

Metodyka badań związana z oceną przydatności i zagospodarowaniem morwy 

białej składała się z kilku etapów. Materiał wykorzystany do poniższych badań został 

przygotowany i pobierany z plantacji morwy białej odmiany Żółwińska wielkolistna, 

założonej na terenie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Włókien Naturalnych  

i Roślin Zielarskich w Pętkowie.   

2.2.5.1. Badania chemiczne i energetyczne  

Pierwszym krokiem do realizacji zadań było przygotowanie odpowiedniego 

materiału do analiz chemicznych celem określenia zawartości celulozy i pektyn  

w pędach morwy białej. Do badań zostały przygotowane pędy morwy jednoroczne, 

dwuletnie i pięcioletnie. Na potrzeby prac laboratoryjnych wysuszony materiał został 

pocięty na odcinki 1-2 cm i zmielony w młynku nożowym Pulverisette 19. Wyniki 

analizy chemicznej wykazały, że pędy jednoroczne zawierają 30,27% celulozy i 

6,14% pektyn (wilgotność 8,38%), pędy dwuletnie – 33,59% celulozy i 3,34% pektyn 
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(wilgotność 7,65%), pędy pięcioletnie – 42,80% celulozy (dane niepublikowane). 

Niemniej, wcześniejsze badania morwy białej wykazały bardzo wysoki udział 

celulozy w pędach morwowych 37,6-57,4% (Sharma i Madran 1994, Li i in. 2009). 

Wyniki te świadczą o dużym potencjale morwy białej przemyśle celulozowym.   

Kolejnym etapem badań było określenie wartości opałowej pędów morwy 

białej. Do badań zostały przygotowane wysuszone pędy dwuletnie, a badania 

wykonane w kalorymetrze typu KL-5. Wyniki analizy wykazały, że morwa Żółwińska 

wielkolistna charakteryzuje się dużym potencjałem energetycznym osiągając 

wartość opałową 17,9 MJ/kg (Łochyńska i Oleszak 2011). Wcześniejsze wyniki 

badań opisywanych w literaturze donoszą o wartości opałowej 17,0 MJ/kg chińskiej 

odmiany morwy (Li i in. 2009). W porównaniu z innymi roślinami energetycznymi 

morwa biała ma wyższy potencjał energetyczny niż wierzba energetyczna Salix 

viminalis, słoma rzepakowa, ślazowiec pensylwański Sida hermaphrodita i kenaf 

Hibiscus cannabinus (Stolarski i in. 2002, Niedziółka i Zuchniarz 2006, Kołodziej  

i in. 2007, Burczyk i Kołodziej 2009). Ponadto, została obliczona roczna biomasa 

pozyskiwana z 1 ha plantacji. Cięte pędy stanowią nawet 17 t/ha biomasy, średnio 

otrzymuje się 1,7 kg suchego materiału z jednego drzewka (Łochyńska i Oleszak 

2011). Ponadto, polska odmiana charakteryzuje się bardzo szybkim wzrostem, gdyż 

pędy jednoroczne w czasie jednego okresu wegetacyjnego osiągają długość nawet 

3 m. Dane literaturowe donoszą o uzyskiwaniu biomasy morwowej w ilości 17-22,5 

t/ha (Li i in. 2009). Biomasa w takiej ilości jest dobrym substratem, który może być 

wykorzystany w przemyśle energetycznym oraz w produkcji biogazu. Przy niskich 

wymaganiach glebowych, wysokiej wartości opałowej i dużej ilości pozyskiwanej 

biomasy morwowej, a także znacznej odporności na agrofagi, morwa biała wydaje 

się być doskonałą rośliną do zagospodarowania w sektorze energetycznym 

(Łochyńska i Oleszak 2011).  

Przedstawione badania są bardzo istotne dla planowanej polityki biopaliwa 

Polski. Udział energii pozyskiwanej z biomasy w 2020 r. powinien stanowić 15%, 

zaś w 2030 r. – aż 20% w stosunku do energii zawartej w węglu. Oznacza to, że w 

2020 r. z plantacji wieloletnich roślin energetycznych, jaką mogą stanowić 

nasadzenia morwy białej, będzie należało dostarczyć 5,3 mln ton, a w 2030 r. – aż 

7,6 mln ton biomasy w stanie suchym. Założenie to wiąże się z zaplanowaniem 0,5 

mln ha plantacji roślin wieloletnich na 2020 r. (Faber i in. 2009).  
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2.2.5.2. Technologia uprawy morwy białej 

Wieloletnia praca przy sadzeniu, pielęgnacji i eksploatacji nasadzeń 

morwowych umożliwiły opracowanie bardziej efektywnej technologii rozmnażania  

i uprawy tego gatunku. Roślina ta rośnie najlepiej na glebach naświetlonych i łatwo 

się nagrzewających, miernie wilgotnych, przepuszczalnych oraz bogatych  

w składniki mineralne, o odczynie obojętnym i lekko zasadowym (Łochyńska 

2018a).  

Rozmnażanie wegetatywne poprzez sadzonki zdrewniałe (sztobry) jest 

zdecydowanie mniej efektywne niż reprodukcja z nasion. Pomimo niskiego poziomu 

efektywności metody (15-25%, dane niepublikowane), proces ten zapewnia 

uzyskanie osobników identycznych z rośliną mateczną. Jest to ważne w przypadku 

roślin dwupiennych, do jakich zaliczana jest morwa biała. Osobniki żeńskie 

wykorzystują część energii na produkcję owoców, stąd blaszki liściowe są mniejsze. 

Natomiast osobniki męskie wykształcają blaszki liściowe o dużej powierzchni, 

dlatego też są bardziej pożądane w czasie planowania plantacji zielarskiej, gdzie 

biomasa liści odgrywa najważniejszą rolę (Łochyńska 2018b). 

Rozmnażanie generatywne poprzez wysiew nasion jest najprostszym 

sposobem pozyskiwania siewek. Wadą tej metody jest znaczne zróżnicowanie 

otrzymanego materiału względem roślin matecznych. Obliczono, że z 35-letniego 

drzewa morwowego można pozyskać 10-20 kg świeżych owoców, a z nich 

otrzymuje się 200-400 g dojrzałych nasion. Natomiast 1 kg nasion morwy umożliwia 

pozyskanie 20 000-30 000 siewek (Łochyńska 2018a). Obecnie preferuje się 

wysiew nasion w inspektach lub kuwetach pod folią, natomiast w latach 1980tych 

promowano wysiew siewnikiem bezpośrednio w grunt (Chojnowski 1986). Do 

wysiewu nasion najlepiej wykorzystać glebę o odczynie neutralnym lub lekko 

zasadowym, następnie należy je przykryć warstwą 0,5-1cm drobnego żwiru. Na 

rozsadniku masowe wschody siewek pojawiają się po upływie 14-25 dni od 

wysiewu. Gdy siewki mają 2-3 liście należy je przepikować do doniczkopalet  

o wymiarach ok. 5x5 cm, na wiosnę zaś wysadza się młode rośliny w szkółkę 

(Łochyńska 2018a).  

W zależności od kierunku użytkowania nasadzeń morwowych przygotowano 

zalecania w stosowaniu rozsady sadzonek, co umożliwiło ograniczenie 

pracochłonności poprzez wprowadzenie uprawy mechanicznej w międzyrzędziach. 
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Rośliny przeznaczone na krzewy sadzi się w ilości 80 000-120 000 na 1 ha 

powierzchni (Łochyńska 2018a). 

Do nasadzeń morwy odmiany Żółwińska wielkolistna w stałe miejsce najlepiej 

wybrać 2-letnie rośliny. W zależności od typu i przeznaczenia nasadzenia poleca 

się zróżnicowaną rozstawę roślin (więźbę) (tabela 1).  

Tabela 1. Rozstawa sadzonek morwy białej w zależności od typu nasadzeń 
(Łochyńska 2018a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed nasadzeniem morwy białej teren powinien zostać zaorany głęboko za 

pomocą pługa do głębokości 30-35 cm, następnie grunt należy odpowiednio 

wyrównać (Łochyńska 2018a).  

Zadbana plantacja morwy białej umożliwia dwukrotny zbiór liści w jednym 

okresie wegetacyjnym: w czerwcu oraz sierpniu, pozostawiając roślinom czas na 

regenerację i przygotowanie do zimy. Nasadzenia, które są intensywnie 

eksploatowane wymagają corocznego nawożenia organicznego lub mineralnego 

celem utrzymania roślin w dobrej kondycji (Łochyńska 2018b).  

Formowanie roślin jest uzależnione od kierunku wykorzystywania plantacji. 

Wysokopienne, stare drzewa oraz stare nasadzenia żywopłotów wymagają 

odmłodzenia przez silne skrócenie pędów aż do pędu głównego. Dzięki silnym 

właściwościom regeneracyjnym, morwa szybko odbija z pąków bocznych 

wykształcając długie pędy jednoroczne o dużych blaszkach liściowych. Z kolei 

młode sadzonki na plantacji zielarskiej najkorzystniej jest kształtować w formie 

niskich, rzadko rozgałęzionych krzewów o wysokości ok. 70-100 cm, co indukuje 

wytwarzanie długich pędów jednorocznych i dużych blaszek liściowych. W kolejnych 

latach pędy boczne ścina się tuż przy pędzie głównym, a 2-3 pędy pozostawia 

dłuższe, ok 50 cm (Łochyńska 2018a). Natomiast na potrzeby zbioru owoców 

stosuje się przycięcie głównego pędu rośliny dwuletniej na wysokość ok 40-50 cm, 

Typ nasadzenia 
Szerokość 

międzyrzędzi [m] 
Rozstawa 

w rzędzie [m] 

1. Plantacja polowa 3 0,7-1 

2. Plantacja zwarta 1,5-2 0,7-1 

3. Żywopłot jednorzędowy - 0,3-0,4 

4. Żywopłot dwurzędowy 0,5 0,5 

5. Plantacja na nieużytkach 2 0,7-1 

6. Plantacja pienna i półpienna 3-4 3-4 
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a w kolejnych latach pozostawienie 2-3 pędów, z których po kilku sezonach będzie 

można zebrać owoce. Zastosowanie proponowanej metody umożliwi zbiór dużej 

ilości owoców ze stosunkowo niskiej wysokości (Łochyńska 2018a).  

Ścięte pędy morwowe można utylizować poprzez zrębkowanie rębakiem na 

materiał opałowy (Łochyńska 2016), balotowanie lub wykorzystać jako podłoże do 

produkcji grzybów (Łochyńska 2015a). Ponadto utylizację ściętych pędów można 

prowadzić poprzez nowo opracowaną metodę z dwukrotnym zastosowaniem 

kosiarki bijakowej (mulczera), który szybko rozbija pędy na drobną zrębkę. Na 

zakończenie zabiegu stosuje się glebogryzarkę lub agregat uprawowy celem 

wymieszania zrębki z glebą (Łochyńska 2018a). 

Rekomenduje się utrzymanie międzyrzędzi w czarnym ugorze mechanicznym, 

co umożliwia trzymetrowy odstęp między rzędami. Płytkie wzruszanie gleby 

glebogryzarką lub agregatem uprawowym należy wykonywać 3-4 razy przez cały 

okres wegetacji celem niszczenia chwastów i unikania zaskorupienia warstwy, np. 

po ulewnych deszczach (Łochyńska 2018b).  

Prawidłowe nawożenie morwy białej zwiększa plonowanie liści o 30-45%.  

Z jednej sadzonki 5-letniej można pozyskać około 4 kg świeżych liści. Natomiast 

2 000 sadzonek daje około 500 kg liści świeżych, z których po wysuszeniu 

otrzymujemy około 100 kg suszu (dane niepublikowane). 

Prace doświadczalne w zakresie nawożenia zajęły kilka lat. Nawożenie 

organiczne (np. obornik) stosuje się jesienią lub wiosną w stanie całkowicie 

rozłożonym, co 3-4 lata. Na plantacji zaleca się obornik bydlęcy w dawce 20-30 t/ha, 

dla żywopłotu – 300-400 kg/100m, a dla drzew sadzonych liniowo – 30-40 kg/1 

drzewo.  

Wykorzystanie nawozów mineralnych polega głównie na uzupełnianiu 

makroelementów koniecznych dla prawidłowej wegetacji morwy białej, tj. N, P, K, 

Ca oraz Mg. Nawożenie azotowe ma największe znaczenie, gdyż pozytywnie 

wpływa na zwiększenie biomasy liści. W nasadzeniach młodych krzewów 

rekomenduje się stosowanie dawki czystego azotu 20-40 kg/ha, w starszych – 60-

80 kg/ha. Nawożenie azotowe stosuje się po wiosennym przycięciu krzewów oraz 

po zbiorze liści celem szybkiej regeneracji morwy. Nawożenie fosforowe stosuje się 

jesienią lub wczesną wiosną w dawce 200-300 kg/ha plantacji morwy. Nawożenie 

potasowe stosuje się w postaci 60% soli potasowej w ilości 150-200 kg/ha lub 40% 

soli z dodatkiem magnezu i siarki w ilości 50-65 kg/ha plantacji na 3-4 tygodnie 
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przed rozwinięciem liści. Natomiast wapnowanie gleby (szczególnie istotne przy 

glebach o odczynie kwaśnym) zaleca się co 2-4 lata, z zachowaniem okresu 

minimum 6 tygodni pomiędzy wapnowaniem i nawożeniem obornikiem. Plantacje 

morwy na glebach lekkich należy nawozić wapnem węglanowym w postaci kredy 

nawozowej w ilości 200-400 kg/ha, na glebach cięższych – wapnem tlenkowym  

w ilości 100-200 kg/ha.  

2.2.5.3. Jedwabnictwo 

Jedwabnik morwowy (Bombyx mori L.) jest gatunkiem monofagicznym, stąd 

liście morwy białej są jedynym i wyłącznym pokarmem dla jego larw. Owad ten 

należy do grupy motyli nocnych, które w trakcie życia larwalnego budują oprzęd 

konieczny do przepoczwarczenia. Od kilku wieków gatunek ten jest całkowicie 

udomowiony, przez co wykazuje szereg cech regresji ewolucyjnej (np. utrata 

zdolności do lotu, zanik barw maskujących, duża żarłoczność larw itp). Gąsienice 

jedwabnika pozyskane z 10 g jajeczek przez 6-7 tygodni swojego życia larwalnego 

zjadają nawet 530 kg świeżych liści morwy (Łochyńska 2015b). Pod koniec piątego 

okresu wzrostu gąsienica rozpoczyna wysnuwanie włókna jedwabnego. W wyniku 

oprzędzania powstaje kokon, który składa się z jednej nici jedwabnej o długości 

3 000-4 000 m (Łochyńska 2015b).  

Produkcja jedwabiu oraz jego właściwości są uzależnione przede wszystkim 

od jakości paszy – liści morwy białej. Polska odmiana tej rośliny została 

wyselekcjonowana w latach 1950tych, głównie na potrzeby jedwabnictwa, a jej 

nasadzenia nadal są niezbędną podstawą do prowadzenia wychowu larw 

jedwabnika i produkcji jedwabiu (Łochyńska 2018a).  

Głównym celem hodowli jedwabnika morwowego jest produkcja kokonów  

i pozyskanie z nich jedwabiu naturalnego lub białek jedwabnych, choć sam owad 

jest bogatym źródłem związków aktywnych biologicznie. Włókno jedwabne 

zbudowane jest z dwóch komponentów białkowych: fibroiny (60-80%) i serycyny 

(15-35%). Dwa włókienka fibroinowe wysnuwane z dwóch gruczołów przędnych 

larwy są otaczane warstwą serycyny – kleju białkowego (Łochyńska 2015b).  

Białka jedwabne ze względu na swoje unikatowe właściwości bioaktywne 

znalazły szerokie zastosowanie w medycynie, farmacji, kosmetologii, inżynierii 

biomedycznej oraz biotechnologii (Łochyńska 2015b). W budowie fibroiny dominują 

aminokwasy: glicyna (43%), alanina (20%) i seryna (12%). Białko to stanowi 
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doskonały surowiec wykorzystywany do produkcji nowoczesnych biomateriałów 

medycznych: hydrożeli, filmów, mat, gąbek, płytek i śrub, a także protez naczyń 

krwionośnych, które znajdują szerokie zastosowanie w ortopedii, chirurgii  

i stomatologii (Łochyńska 2015b). Biomateriały te posiadają bardzo skomplikowaną 

strukturę i fakturę, co nadaje im unikatowe właściwości - wyjątkową wytrzymałość  

i odporność na ekstremalne warunki (Łochyńska 2015b). Ponadto, mikro-  

i nanokapsułki fibroinowe stanowią nośnik dla substancji terapeutycznych, 

antybiotyków i związków aktywnych oraz przyspieszają proces namnażania 

komórek ssaków (Łochyńska 2015b). Możliwość tak rozległego zastosowania białek 

jedwabnych w medycynie wynika przede wszystkim z faktu, że są w całości 

biodegardowalne i biokompatybilne, a także nie wywołują alergii i stanów zapalnych 

w organizmie gospodarza (Łochyńska 2015b).  

Z kolei serycyna jest budowana z aminokwasów: seryny (40%) oraz glicyny 

(16%) (Łochyńska 2015b). W przeciwieństwie do fibroiny, serycyna doskonale 

rozpuszcza się w ciepłej wodzie, co jest podstawą rozwijania włókna jedwabnego  

z kokonów. Ze względu na bardzo wysoką zawartość seryny, serycyna zaliczana 

jest do naturalnych czynników nawilżających (NMF) i jest składnikiem wielu 

kosmetyków. Białko to posiada właściwości wygładzające i poprawiające 

elastyczność skóry, działa przeciwzmarszczkowo, przeciwstarzeniowo, doskonale 

nawilża i zapobiega utracie wody z powierzchni skóry, kruchości paznokci, nawilżają 

włosy i zmniejszają uszkodzenia występujące na ich powierzchni. Ponadto proteina 

wykazuje silne działanie antybakteryjne i antyoksydacyjne, dzięki czemu zapalenie 

skóry i inne dermatozy, a także trudno gojące rany cukrzycowe mogą być leczone 

za pomocą tego białka, gdyż znacznie przyspiesza ono proces gojenia ran 

(Łochyńska 2015b). Ponadto, literatura donosi o nowoczesnych biokoniugatach 

serycyny i insuliny wykazujących silniejsze i dłuższe działanie hipoglikemiczne  

w porównaniu z samodzielną insuliną (Zhang i in. 2006), hydrofilowych naturalnych 

polimerach zwiększających rozpuszczalność w wodzie leków (Kundu i in. 2008).  

Hemolimfa jedwabnika morwowego jest kolejnym źródłem związków 

aktywnych: białek i kwasów tłuszczowych wielonienasyconych (Łochyńska 2015b). 

Spośród niemal 300 białek zawartych w hemolimfie gąsienic jedwabnika, 

wyróżniono dwie zasadnicze grupy protein: duże białka magazynujące SP (storage 

proteins) (Pietrzyk i in. 2013) oraz lipoproteiny (Lp) o masie molekularnej około 30 

kDa (Łochyńska 2015b). Lipoproteiny są niezwykle istotne w fizjologii owada, co 
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potwierdza fakt ich kodowania przez 46 genów (Pietrzyk i in. 2012). Białka te 

odgrywają bardzo ważną rolę w transporcie międzykomórkowym lipidów, 

węglowodanów, białek, DNA, w detoksykacji organizmu larwy poprzez wiązanie 

metali ciężkich w strukturach Lp, w reakcjach odpornościowych jedwabnika 

morwowego, szczególnie w reakcjach obronnych przed grzybami. Jest to możliwe 

ze względu na dużą zdolność wiązania przez Lp glukanu, głównego składnika 

budującego ścianę komórkową grzybów (Łochyńska 2015b).  

Co więcej, poczwarki jedwabnika morwowego stanowią cenne źródło 

polihydroksyalkaloidu 1-deoksynorimycyny (DNJ) o działaniu inhibicyjnym wobec 

enzymu α-glukozydazy, co znalazło zastosowanie w obniżaniu poziomu cukru we 

krwi u osób zmagających się z cukrzycą. Badania naukowe wykazały, że zawartość 

DNJ w poczwarkach jedwabnika jest co najmniej trzykrotnie wyższa niż w liściach 

morwy białej, która dotychczas uchodziła za najcenniejsze źródło tego alkaloidu 

(Łochyńska 2015b). 

Na wyprodukowanie 1 kg włókna jedwabnego gąsienice jedwabnika 

morwowego potrzebują 40-45 kg liści morwy. Natomiast na wychów larw z 1 g 

jajeczek rolnik potrzebuje 4 drzew morwy białej w wieku 15 lat lub 30-40 krzewów 

w wieku 8 lat (Łochyńska 2016).   

2.2.5.4. Produkcja biogazu 

Hodowla jedwabnika morwowego oparta wyłącznie na liściach morwy białej 

dostarcza wielu dodatkowych produktów ekologicznych, pozbawionych środków 

ochrony roślin, antybiotyków i konserwantów, które mogą znaleźć szerokie 

zastosowanie w polskiej gospodarce. Odpady organiczne z chowu gąsienic,  

a nawet same poczwarki mogą być wykorzystane jako substrat pasz lub karma dla 

zwierząt hodowlanych (Łochyńska 2015b). Natomiast odchody gąsienic wraz  

z pozostałościami morwowymi mogą znaleźć zastosowanie w ogrodnictwie  

i uprawach ekologicznych, gdyż jest to niezwykle cenne źródło minerałów 

nawożących glebę (Łochyńska i Frankowski 2018). Przyjmuje się, iż ze 100 kg 

świeżych liści morwy można uzyskać 50 kg odchodów gąsienic, natomiast  

z produkcji przemysłowej z 10 g jajeczek (greny), do wykarmienia której potrzebne 

jest około 530 kg świeżych liści, uzyska się nawet 250-300 kg odpadu (Łochyńska  

i Frankowski 2018). Zakładając, że rolnik prowadzi chów gąsienic z 3 pudełek greny 
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w hodowli rzutowej, odpad hodowlany może stanowić nawet 900-1 000 kg. Takie 

odpady rolnicze doskonale sprawdzają się jako substrat w produkcji biogazu.  

Do analiz fizyko-chemicznych został wykorzystany odpad hodowlany (resztki 

liści morwy, ogonki liściowe, odchody larw w śladowej ilości) oraz  odchody gąsienic 

jedwabnika morwowego. Badania produkcji metanu i biogazu zostały prowadzone 

w Instytucie Inżynierii Biosystemów UPP w warunkach mezofilowych zgodnie  

z polskimi normami (tabela 2). 

Tabela 2. Metody oznaczania parametrów fizykochemicznych oraz wyniki 
pomiarów. 

Substrat Metoda Zaszczepka Odchody larw 
Odpad 

hodowlany 

Sucha masa [%] 
Metoda suszarkowa 

PN-75 C-04616/01 
2,80 31,87 25,67 

Sucha masa 
organiczna [%] 

Spalanie wg normy 

PN-Z-15011-3 
71,02 79,07 82,81 

 
Analiza wydajności biogazowej i metanowej (HRT) bazowała na normie DIN 

38414/S8 oraz VDI 4630 i została przeprowadzona w 21-komorowym bioreaktorze. 

Dobowa produkcja biogazu była obliczana codziennie do momentu uzyskania mniej 

niż 1% całkowitej produkcji. Skład jakościowy i ilościowy oznaczano każdorazowo, 

kiedy objętość gazu przekroczyła wartość 0,45 dm3. Natomiast skład chemiczny 

materiału analizowano w Instytucie Chemicznej Technologii Drewna UPP według 

norm PN-92/P-50092, PN-EN 15104:2011 i PN-EN 15289:2011. Oznaczono 

między innymi zawartość związków ligno-celulozowych i minerałów (tabela 3). 

Tabela 3. Skład chemiczny odpadów hodowlanych oraz odchodów jedwabnika 
morwowego. 

Składnik 
Odpady  

hodowlane (%) 

Odchody  

larw (%) 

pH 6,49-7,25 7,43-8,17 

Substancje mineralne 16,62 13,00 

Azot 2,80 3,75 

Węgiel 41,59 42,31 

C/N 14,85 11,28 

Celuloza 18,69 20,24 

Holoceluloza 55,97 54,82 

Lignina 10,07 14,76 

Wilgotność 7,6 8,7 
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Fermentacja badanego materiału przebiegała prawidłowo, bez zakłóceń. 

Niemniej zostały zaobserwowane różnice w dynamice produkcji biogazu. W czasie 

rozkładu odpadów hodowlanych drugiego dnia procesu był zaznaczony jeden 

intensywny pik produkcji biogazu o wysokiej zawartości dwutlenku węgla, 

spowodowany gwałtownym rozkładem prostych związków organicznych. Natomiast 

w kolejnych dniach następował spadek produkcji biogazu (wykres 1).  

 

Wykres 1. Dzienna dynamika produkcji biogazu i metanu z odpadów hodowlanych 
jedwabnika morwowego. 

W przypadku fermentacji odchodów gąsienic zostały zaobserwowane dwa 

intensywne piki produkcji biogazu w pierwszym i szóstym dniu procesu. Pierwszy 

wynikał z gwałtownego rozkładu prostych związków organicznych, drugi – z rozpadu 

złożonych związków organicznych (lipidy, tłuszcze) i metabolitów larw, które w 

odpadach hodowlanych były obecne w śladowych ilościach (wykres 2).  

 

Wykres 2. Dzienna dynamika produkcji biogazu i metanu z odchodów larw 
jedwabnika morwowego. 
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Oba badane substraty zostały rozłożone w ciągu 19 dni, a ilość 

wyprodukowanego metanu i biogazu była bardzo zadowalająca (tabela 4). Ponadto, 

obliczono ilość energii elektrycznej i ciepła powstające w wyniku spalania biogazu 

z badanych substratów w trzech wariantach dla 1 Mg świeżej masy (FM), suchej 

masy (TS) i suchej masy organicznej (VTS) (tabela 5). 

Tabela 4. Wydajność biogazu i metanu badanych materiałów. 

Materiał 
Zawartość  

CH4 (%) 

Świeża masa 

 (m3/Mg) 

Sucha masa  

(m3/Mg) 

Sucha masa organiczna 

(m3/Mg) 

biogas CH4 biogas CH4 biogas CH4 

odchody 50.4 105.81 53.33 331.97 167.31 419.82 211.59 

odpady  52.4 125.59 65.81 489.24 256.36 590.77 309.56 

 

Tabela 5. Potencjał energetyczny odchodów larw i odpadów hodowlanych. 

Materiał Wariant  
Ilość 

wyprodukowanej 
energii (MWh) 

Ilość 
wyprodukowanego 

ciepła (MWh) 

Ilość  
wyprodukowanego 

ciepła (GJ) 

O
d

c
h
o

d
y
 

1 Mg FM 0.20 0.22 0.80 

1 Mg TS 0.61 0.69 2.52 

1 Mg VTS 0.78 0.87 3.18 

O
d

p
a

d
y
  1 Mg FM 0.24 0.27 0.99 

1 Mg TS 0.94 1.06 3.87 

1 Mg VTS 1.14 1.28 4.67 

Analiza potencjału energetycznego badanych substratów wykazała,  

iż wydajność biogazu i metanu z ekskrementów larw była wyższa o odpowiednio 20  

i 12,5 m3/Mg w stosunku do świeżej masy substratów. Natomiast odpady hodowlane 

charakteryzowały się wyższą o 2% zawartością metanu niż odchody larw. Jednak 

oba substraty wykazały zadowalającą wartość tego parametru (Łochyńska  

i Frankowski 2018). Dla porównania warto dodać, że zawartość metanu  

w biogazie dla pomiotu kurzego osiąga 46-57% (Braeutigam i in. 2014, Lewicki i in. 

2016), 52% dla kiszonki ze słomy kukurydzianej (Cieślik i in. 2016) i 68-69% na 

odpady rybne (Kafle i in. 2013). Ponadto zawartość metanu badanych materiałów 

jest porównywalna z wydajnością obornika bydlęcego (50-60%) i obornika 

świńskiego (60%) (Dobre i in. 2014), zaś w porównaniu z kiszonką ze słomy 

kukurydzianej, która daje 105 m3/Mg FM metanu (Cieślik i in. 2016), uzyskano 

więcej biopaliwa z tego samego tonażu.  
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Natomiast odpady hodowlane charakteryzowały się wyższym potencjałem 

energetycznym niż odchody gąsienic, gdyż 1 Mg masy świeżej były wyższe o 0,04 

MWh i 0,19 MWh (Łochyńska i Frankowski 2018). 

2.2.5.5. Wykorzystanie przetworzonego materiału morwowego 

Nawóz organiczny uzyskany z odchodów gąsienic jedwabnika morwowego, 

które trawią liście morwy białej oraz ich pozostałości znacznie poprawia wydajność 

i jakość upraw, żyzność gleby, a także niweluje jej kwasowość (Li i in. 2015). 

Ponadto materiał ten nie zawiera środków ochrony roślin, konserwantów, 

antybiotyków ani antyseptyków, dlatego odpad hodowlany stanowi przyszłościowy 

ekologiczny nawóz organiczny, który można stosować w uprawie roślin użytkowych.  

Wpływ nawożenia odpadem hodowlanym na plonowanie roślin zbadano na 

przykładzie konopi siewnych odmiany Henola (Cannabis sativa L.) – roślin 

jednorocznych charakteryzujących się szybkim wzrostem, dla których dotychczas 

nie były prowadzone badania w zakresie nawożenia organicznego. Doświadczenie 

wazonowe prowadzono w trzykrotnym powtórzeniu (R1, R2, R3) z wykorzystaniem 

dawki nawozu 15 t/ha, 30 t/ha oraz bez nawożenia. Podstawą badań było obliczenie 

plonu ogólnego, plonu słomy i nasion. 

Analiza składu chemicznego odpadu hodowlanego wykazała, że nawóz ten 

charakteryzuje się bogatą zawartością minerałów, istotnych dla prawidłowego 

wzrostu roślin uprawnych (tabela 6). 

Tabela 6. Skład chemiczny nawozu z odpadów hodowlanych jedwabnika 
morwowego. 

Rok 
 % FM mg/kg DM 

pH DM% N P2O5 K2O CaO MgO Cu Mn Zn Cd Pb 

2015 7.43 82.74 2.53 0.95 2.55 3.10 0.58 10.9 71.9 18.1 ˂0.111 ˂2.07 

2016 7.25 86.82 2.56 1.0 2.7 3.24 0.56 8.64 67.4 15.6 ˂0.138 ˂1.20 

 

Efekty doświadczenia wskazały, iż wraz ze wzrostem nawożenia wzrastał plon 

konopi. Co ciekawe, plon ogólny i plon słomy był niemal dwa razy wyższy przy 

nawożeniu 30 t/ha niż w kontroli (tabela 7). Co ciekawe, wzrost nawożenia nie 

wpłynął znacząco na zawartość związków ligno-celulozowych. 
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Tabela 7. Średnie wartości plonu ogólnego, plonu słomy i nasion w 3 powtórzeniach. 

 R1 R2 R3 

kontrola 15 t/ha 30 t/ha kontrola 15 t/ha 30 t/ha kontrola 15 t/ha 30 t/ha 

Plon 
ogólny 

28.67 31.66 38 27.67 36.7 42 28.67 40.33 49.33 

Plon 
słomy 

11.67 13 13.67 16 22.67 34 18.33 29.33 38.33 

Plon 
nasion 

7.63 8.81 10.57 3.62 4.65 4.67 3.78 5.13 5.51 

 

Analiza składu chemicznego gleby wykazała, że wartość pH po nawożeniu 

wzrosła. Zawartość P2O5, K2O, Mn, Mg, Cu i Zn była wyższa niż w doświadczeniu 

kontrolnym, natomiast zawartość minerałów S i B była stała (tabela 8). Literatura 

donosi również, że dodanie nawozu z odchodów jedwabnika zwiększa zawartość 

dostępnych składników odżywczych i zawartości materii organicznej oraz 

aktywności enzymów glebowych znacznie więcej niż odchody kóz (Yang i wsp. 

2016). 

Tabela 8. Wyniki analizy składu chemicznego gleby po nawożeniu odchodami 
jedwabnika morwowego. 

Dawka pH P2O5 K2O Mg Mn Cu Zn Fe S B 

R1 

kontrola 7.5 43 12.1 12.3 90 3.2 16.2 320 24.9 2.3 

15 t/ha 7.7 42.5 10.5 10.1 94 3.3 14.8 343 25 2.3 

30 t/ha 7.8 45.5 10.5 10.7 94 2.8 16.2 329 25.7 2.3 

R2 

kontrola 6.7 39 22.1 10.9 79.6 3.1 7.8 419 25.3 2.4 

15 t/ha 6.9 40.5 27.7 10.8 87 3 7 350 25.4 2.4 

30 t/ha 6.9 41 31 10.4 87.3 3.1 6.8 372 25.6 2.4 

R3 

kontrola 7 48 15.2 5.9 89.5 5.9 32.5 419 25 2.4 

15 t/ha 7.2 49 20.5 6 84.7 3.3 7.9 442 25.6 2.4 

30 t/ha 7.2 52 24.5 6.1 79.5 3.1 7.7 434 25.7 2.4 

Otrzymane wyniki zostały przeanalizowane statystycznie z wykorzystaniem 

testu ANOVA, który wykazał, że wystąpiły istotne różnice w plonowaniu pomiędzy 

powtórzeniami doświadczenia (F=3.59, p<0.05, ∆ղ2=0.28) oraz różnice pomiędzy 

poziomem nawożenia w plonie całkowitym (F = 17.59, p < 0.001, ∆ղ2 = 0.66),  

w plonie słomy (F = 11.03, p < 0.001, ∆ղ2 = 0.55) oraz plonie nasion (F=16.68, 

p<0.001, ∆ղ2=0.65). Testy post hoc udowodniły wyższe plonowanie nasion po 

nawożeniu odpadem hodowlanym (30 t/ha: M = 6.92, SD = 2.82; 15 t/ha: M = 6.20, 

SD = 2.00) niż w doświadczeniu kontrolnym (M = 5.01, SD = 2.13) (wykresy 3, 4, 

5). 
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Wykres 3. Wyniki testu post hoc wypływu powtórzenia i poziomu nawożenia na 
plon ogólny konopi. 

 

 

Wykres 4. Wyniki testu post hoc wypływu powtórzenia i poziomu nawożenia na 

plon słomy konopi. 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 5. Wyniki testu post hoc wypływu powtórzenia i poziomu nawożenia na 

plon nasion konopi. 
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Literatura donosi, że 100 kg nawozu z odchodów larw i odpadów hodowlanych 

jedwabnika morwowego zawiera 1,28 kg czystego azotu, 0,48 kg dostępnego 

fosforu, 0,21 kg potasu, co daje efekt nawozowy odpowiadający 14 kg siarczanu 

amonu, 6 kg fosforanu wapnia, 15,5 kg azotu mocznikowego i 5 kg siarczanu potasu 

(Yang i Zhu 2002). Ponadto, odchody jedwabnika morwowego zawierają śladową 

ilość hormonu wzrostu roślin, który również znacznie zwiększa produkcję plonu 

roślin uprawnych (Yang i Zhu 2002). 

2.2.6. Podsumowanie 

Przeprowadzenie analizy literaturowej dotyczącej wartości odżywczych  

i związków bioaktywnych zawartych w biomasie morwy białej pozwoliło na 

określenie szerokiego spektrum zastosowania tej rośliny w medycynie i farmakologii 

oraz w przemyśle spożywczym. Cenne substancje zawarte w liściach czy owocach 

morwowych działają bardzo korzystnie na organizm ludzki, wspierając profilaktykę 

zdrowotną i leczenie chorób cywilizacyjnych.  

Ponadto, przygotowano nowe rozwiązania i wytyczne w technologii uprawy  

i rozmnażania morwy, a także opracowano efektywne nawożenie celem wzrostu 

plonowania tego gatunku oraz utrzymania plantacji w dobrej kondycji. Zostały 

również przedstawione nowoczesne rozwiązania związane z więźbą sadzonek  

i utylizacją biomasy pędów po cięciach wiosennych. Pozyskana biomasa morwowa 

umożliwiła obliczenie plonowania liści i pędów, zawartości celulozy oraz wartości 

opałowej, dzięki czemu wykazano znaczny potencjał celulozowy i energetyczny 

badanego gatunku. Dodatkowym atutem morwy odmiany Żółwińska wielkolistna 

istotnym dla sektora energetycznego jest szybki wzrost pędów jednorocznych, 

stosunkowo niskie wymagania glebowe oraz brak stosowania środków ochrony 

roślin.  

W pracy przedstawiono również korzyści wynikające z jedwabnictwa  

i produkcji kokonów, którego podstawą są nasadzenia morwy białej oraz świeże 

liście stanowiące wyłączny pokarm larw jedwabnika morwowego. Warto również 

podkreślić, że przetworzona biomasa morwy białej w formie odpadów hodowlanych 

i odchodów gąsienic jedwabnika morwowego daje zadowalające wyniki w produkcji 

biogazu i metanu oraz jako ekologiczny nawóz organiczny.   
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W wyniku przeprowadzonych analiz i badań potwierdzono hipotezę pracy, że 

morwa biała odmiany Żółwińska wielkolistna jest bardzo ciekawym obiektem branż 

rolniczej, spożywczej, celulozowej, medyczno-farmakologicznej i rolniczego 

przetwórstwa odpadów. Podjęte prace były niezbędne do określenia szerokiego 

zakresu zagospodarowania morwy białej oraz wykorzystania jej znacznego 

potencjału w polskiej gospodarce, zaniedbanego przez kilka dziesięcioleci.  

2.2.7. Wnioski 

Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie następujących 

wniosków: 

1. Możliwe jest wykorzystanie biomasy liści morwy białej odmiany Żółwińska 

wielkolistna w przemyśle spożywczym, farmakologicznym i medycynie. 

2. Biomasa pędów morwowych o wysokiej wartości opałowej i stosunkowo 

wysokiej zawartości celulozy wykazuje znaczny potencjał w sektorach 

celulozowym i energetycznym. 

3. Biomasa liści morwy białej jest jedynym źródłem pokarmu i wartości 

odżywczych dla prawidłowego wzrostu larw jedwabnika morwowego dzięki 

któremu pozyskujemy niezwykle cenny surowiec jedwabiu naturalnego, białek 

bioaktywnych i innych związków zawartych w ciele tego owada. 

4. Odpad hodowlany, czyli morwa biała przetworzona przez gąsienice 

jedwabnika w formie odchodów i pozostałości liści, stanowi przyszłościowy 

materiał do produkcji biogazu i metanu.  

5. Odpad hodowlany wykorzystany jako ekologiczny nawóz organiczny daje 

zadowalające efekty wzrostu plonowania konopi siewnych odmiany Henola, 

poprawia odczyn gleby oraz zwiększa zawartość materii organicznej, bardzo 

korzystnej dla rozwoju fauny glebowej. 
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2.2.9. Spis tabel i wykresów 

Tabela 1. Rozstawa sadzonek morwy białej w zależności od typu nasadzeń. 

Tabela 2. Metody oznaczania parametrów fizykochemicznych oraz wyniki 

pomiarów. 

Tabela 3. Skład chemiczny odpadów hodowlanych oraz odchodów jedwabnika 

morwowego. 

Tabela 4. Wydajność biogazu i metanu badanych materiałów. 

Tabela 5. Potencjał energetyczny odchodów larw i odpadów hodowlanych. 

Tabela 6. Skład chemiczny nawozu z odpadów hodowlanych jedwabnika 

morwowego. 

Tabela 7. Średnie wartości plonu ogólnego, plonu słomy i nasion w 3 

powtórzeniach. 
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Tabela 8. Wyniki analizy składu chemicznego gleby po nawożeniu odchodami 

jedwabnika morwowego. 

Tabela 9. Syntetyczne zestawienie dorobku naukowego przed i po nadaniu stopnia 

doktora. 

Tabela 10. Syntetyczne zestawienie osiągnięć dydaktycznych, organizacyjnych i 

popularyzatorskiego przed i po nadaniu stopnia doktora. 

Wykres 1. Dzienna dynamika produkcji biogazu i metanu z odpadów hodowlanych 

jedwabnika morwowego. 

Wykres 2. Dzienna dynamika produkcji biogazu i metanu z odchodów larw 

jedwabnika morwowego. 

Wykres 3. Wyniki testu post hoc wpływu powtórzenia i poziomu nawożenia na plon 

ogólny konopi. 

Wykres 4. Wyniki testu post hoc wpływu powtórzenia i poziomu nawożenia na plon 

słomy konopi. 

Wykres 5. Wyniki testu post hoc wpływu powtórzenia i poziomu nawożenia na plon 

nasion konopi. 

3. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

W mojej pracy naukowej zajmuję się szerokim wykorzystaniem surowców  

i produktów pozyskanych z jedwabnictwa i uprawy morwy białej. Obecnie analizuję 

aktywność mikrobiologiczną białka jedwabnego – serycyny. W przyszłości planuję 

wykorzystanie tej proteiny w dermokosmetykach oraz kosmetotekstyliach 

opracowywanych przez IWNiRZ. Badania oraz wyniki zostaną opublikowane  

w czasopiśmie zagranicznym z wysokim IF. 

Co więcej, we współpracy z Katedrą Towaroznawstwa i Ekologii Produktów 

Przemysłowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prowadzę prace 

badawcze w zakresie produkcji hydrożeli pokrywanych warstwą antybakteryjnej 

serycyny. Osiągnięcie to planowane jest do zgłoszenia patentowego oraz 

opublikowane w czasopiśmie zagranicznym z wysokim IF.   

Ponadto, przeprowadziłam badania metrologiczne włókna jedwabnego 

wybranych ras jedwabnika morwowego. Wyniki analizy jednoznacznie wskazują 

na grupę ras produkujących grubsze włókno jedwabne (o wyższej zawartości 

białek) i niższym procencie rozwijalności włókna oraz grupę ras tworzących 

cieńsze, ale dłuższe włókno jedwabne. Wyniki te znajdą zastosowanie w produkcji 

mieszańców (hybryd przemysłowych) w zależności od kierunku wykorzystania 

włókna: grupa pierwsza w produkcji białek jedwabnych, grupa druga – we 
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włókiennictwie. Uzyskane wyniki analizy metrologicznej zostaną niebawem 

opublikowane w czasopiśmie zagranicznym z wysokim IF. 

Z kolei prace związane z morwą białą polskiej odmiany zorientowane są  

w kierunku dalszych badań energetycznych i gospodarką odpadami. 

Przygotowałam pellet drzewny z pędów morwy jednorocznych, dwuletnich  

i pięcioletnich. Uzyskany materiał przebadałam w zakresie składu chemicznego 

(celuloza, holoceluloza, lignina itp.) oraz ciepła spalania, wartości opałowej, a 

także przeanalizowałam skład elementarny (C, N, H, Cl, S). Uzyskane wyniki są 

zadowalające i ponownie wskazują na duży potencjał morwy białej w produkcji 

pelletu. Rezultaty niebawem zostaną opublikowane w czasopiśmie zagranicznym 

z wysokim IF.  

Od 2018 roku rozpoczęłam współpracę z Instytutem Ochrony Roślin-PIB 

Poznań (dr Krzysztof Krawczyk, Zakład Wirusologii i Bakteriologii). Praca 

badawcza polega na analizie agrofagów morwy białej odmiany Żółwińska 

wielkolistna z terenu plantacji w Zakładzie Doświadczalnym IWNiRZ w Pętkowie. 

Badania fitopatologiczne wskazały infekcję bakteryjną wywołaną przez 

Pseudomonas syringae, który został wyizolowany i przebadany za pomocą metod 

biologii molekularnej (sekwencjonowanie 16S rRNA, izolaty w glicerolu w temp. -

20ºC). Do IOR-PIB zostały również dostarczone młode, zdrowe rośliny morwy 

białej celem kontrolowanego zakażenia otrzymaną bakterią i oceny objawów 

chorobowych. Uzyskane wyniki doświadczenia wskazują na objawy bardzo 

podobne do tych z terenu plantacji. Ponadto, materiał morwowy został przebadany 

w zakresie innych, potencjalnych agrofagów. Niemniej, nie wyizolowano wirusów, 

grzybów, ani nie pozyskano patogenicznych nicieni glebowych z próbek 

glebowych. Obecnie publikacja dotycząca objawów chorobowych morwy 

wywołanych przez Pseudomonas syringae jest w przygotowaniu i zostanie 

wysłana do czasopisma wysoko punktowanego w pierwszym kwartale 2019 roku. 

Ponadto, przebadałam nasiona morwy białej odmiany Żółwińska wielkolistna 

oraz poczwarki jedwabnika morwowego w zakresie składu kwasów tłuszczowych 

wielonienasyconych osiągając bardzo ciekawe wyniki. Okazuje się, że przebadane 

materiały mogą być nowym źródłem pozyskania kwasów omega-3 oraz kwasu 

palmitynowego, wykorzystywanego w produkcji mydła oraz będącego składnikiem 

obecnie kontrowersyjnego oleju palmitynowego. Wyniki badań niebawem zostaną 

opublikowane w czasopiśmie zagranicznym z wysokim IF. 
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3.1. Działalność prowadzona przed uzyskaniem stopnia doktora 

Moja działalność naukowo-badawcza w czasie studiów licencjackich, 

magisterskich i doktoranckich na Wydziale Biologii UAM dotyczyła biologii rozwoju 

roztoczy glebowych - mechowców (Oribatida) z grupy Nothridae. W czasie badań 

zorientowałam się, że świat akarologii jest bardzo ubogi w opisy stadiów 

młodocianych mechowców, co powoduje często niedokładne lub błędne 

inwentaryzacje fauny glebowej. W związku z powyższym uznałam, że obrany 

kierunek badań będzie oryginalny i nowatorski, ale jednocześnie bardzo trudny ze 

względu na rzadkie występowanie form juwenilnych w próbach glebowych.  

W pracy licencjackiej pt. „Morfologia stadiów młodocianych gatunku 

Platynothrus bicarinatus Jacot, 1938 (Acari, Oribatida, Camisiidae)” opisałam 

stadium larwalne i trzy stadia nimfalne badanego gatunku oraz redyskrybowałam 

opis postaci dorosłej, dotychczas niekompletnej i bardzo ogólnej. Wyniki moich 

badań zostały opublikowane w czasopiśmie Annales Zoologici w 2004 roku.  

W trakcie studiów magisterskich skupiłam się na opisie stadiów młodocianych 

10 gatunków mechowców pochodzących z Ekwadoru, z których siedem było 

nowych dla wiedzy. W kwietniu 2005 roku obroniłam pracę magisterską pt. 

„Stadium taksonomiczne nad Crotonioidea (Acari: Oribatida) Ekwadoru”, która 

przyniosła 5 oryginalnych prac opublikowanych w czasopismach z IF.  

W czasie studiów doktoranckich kontynuowałam studium taksonomiczne 

mechowców kilku rodzin. Rozpoczęłam również owocną współpracę z rosyjskim 

akarologiem Sergiejem Ermilovem (Tyumen State University, Rosja), z którym 

analizowałam biologię rozwoju roztoczy glebowych, a zrealizowane prace zostały 

opublikowane w 8 artykułach (6 prac opublikowanych w czasopismach z IF).  

Praca doktorska pt. „Przydatność taksonomiczna cech morfologicznych 

stadiów ontogenetycznych mechowców z podrodziny Crotoniinae (Acari, 

Oribatida, Camisiidae)”, obroniona w 20 grudnia 2010 roku, dotyczyła analizy 

biologii rozwoju 16 gatunków roztoczy, z których dziewięć okazało się nowymi dla 

wiedzy. Ponadto, przeanalizowałam zasadność dzielenia na grupy gatunków 

rodzaj Crotonia, zajęłam się zoogeografią i analizą filogenetyczną wszystkich 

opisanych gatunków z badanego taksonu, a także przygotowałam klucz do 

oznaczania gatunków na podstawie stadiów młodocianych. Moja praca została 

opublikowana w 12 oryginalnych artykułach naukowych w czasopismach z IF. 
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Moje osiągnięcia i wyniki badań zostały docenione kilkoma stypendiami 

naukowymi dla młodych naukowców, m. in. stypendium naukowe dla doktorantów 

UAM za bardzo dobre wyniki w nauce, stypendium naukowe Funduszu Rodziny 

Kulczyków, stypendium naukowe dla doktorantów Fundacji UAM oraz stypendium 

dla młodych badaczy środowiska poznańskiego Rady Miasta Poznania.  

Od początku studiów wyższych byłam bardzo aktywnym i zaangażowanym 

studentem. W czasie studiów magisterskich byłam członkiem Sekcji 

Entomologicznej, Sekcji Badania Bezkręgowców oraz Sekcji Chiropterologicznej 

Koła Naukowego Przyrodników na Wydziale Biologii UAM. Kilkakrotnie 

organizowałam wyjazdy terenowe dla członków innych sekcji celem promowania 

badań bezkręgowców, nauki metod pobierania prób glebowych oraz zapoznania 

innych studentów z fauną roztoczy glebowych. Przez 4 lata brałam udział  

w badaniach populacyjnych nietoperzy w poznańskich fortach oraz odłowach 

sieciowych nietoperzy celem inwentaryzacji chiropetrofauny w podpoznańskich 

lasach. Ponadto, brałam udział w akcji zawieszania skrzynek trocino-betonowych 

dla nietoperzy w Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka oraz liczeniu gniazd 

orzesznic w Parku Krajobrazowym Promno.  

W czasie studiów ukończyłam dwuletni kurs przygotowania pedagogicznego 

na Wydziale Biologii UAM, dzięki któremu otrzymałam uprawnienia do nauki 

przyrody i biologii w szkole podstawowej. Odbyłam również dwumiesięczny staż 

naukowy (1-30.09.2002 r., 3-29.07.2003 r.) w norweskim Sogn og Fjordane 

University Collage w Sogndal, Department of Landscape  Ecology, podczas 

którego brałam udział badaniach pionierskich zgrupowań roztoczy glebowych w 

czasie sukcesji pierwotnej po ustąpieniu lodowca.  

W lutym 2005 roku odbyłam trzydniowe szkolenie dla nauczycieli pt. „Metody 

aktywnej edukacji ekologicznej w Wielkopolsce”, który odbył się Ośrodku Edukacji 

Przyrodniczej w Chalinie. W tymże ośrodku odbyłam praktyki w okresie 1-31 marca 

2005 roku, efektem czego było przygotowanie ścieżki dydaktycznej i prezentacji 

multimedialnych dla edukacji dzieci i młodzieży w czasie zielonych szkół.  

W 2007 r. zdałam egzamin międzynarodowy z języka angielskiego London 

Tests of English, na poziomie Upper Intermediate Communication; dwuletni kurs 

odbyłam w Szkole Językowej UAM. 

Po obronie pracy magisterskiej w czerwcu 2005 roku podjęłam pracę  

w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu (IWNiRZ),  
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w Pracowni Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy. Niemniej, nadal zostałam 

związana z Wydziałem Biologii UAM nie tylko poprzez studia doktoranckie, ale 

również prowadząc wystawy, warsztaty i wykłady w tematyce jedwabnictwa w kilku 

edycjach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Nocy Biologów i Nocy 

Naukowców.  

W czasie studiów doktoranckich prowadziłam zajęcia dydaktyczne na 

Wydziale Biologii UAM w formie ćwiczeń (Biologia rozwoju zwierząt; Taksonomia, 

ekologia i etologia wybranych grup zwierząt; Zoologia ogólna) oraz zajęć 

terenowych (Różnorodność świata zwierząt) dla studentów I i III roku studiów, 

łącznie 140,5 godziny. Ponadto, w 2006 i 2007 r. zorganizowałam i poprowadziłam 

warsztaty dla rolników i przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz 

Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa celem promowania hodowli jedwabnika 

morwowego i wspólnego działania na rzecz rewitalizacji polskiego jedwabnictwa. 

Ponadto, w latach 2007-2018 prowadziłam własną działalność gospodarczą 

pod nazwą „Biotope Małgorzata Łochyńska”, świadcząc usługi z obszaru ochrony 

środowiska przyrodniczego, jego monitoringu, inwentaryzacji przyrodniczych 

obszarów inwestycji, nadzoru przyrodniczego oraz przygotowania planów ochrony 

przyrody obszarów chronionych. 

Przed uzyskaniem stopnia doktora wzięłam udział w 27 konferencjach 

krajowych i zagranicznych, na których wygłosiłam 13 wykładów. Odbyłam 14 staży 

naukowych krajowych i zagranicznych oraz brałam udział w 2 projektach 

badawczych. Moja praca została opublikowana w 27 publikacjach naukowych 

autorskich lub współautorskich. Przygotowałam i brałam udział w przygotowaniu 5 

planów ochrony obszarów chronionych na terenie Wielkopolski. Ponadto, 

przygotowałam samodzielnie 10 wniosków o finansowanie badań naukowych w 

konkursach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, m. in. w tematyce badań 

związków aktywnych w ciele jedwabnika morwowego, badań genetycznych tego 

owada, badania aktywności ekstraktów z morwy białej w połączeniu z witaminą E, 

rozmnażania morwy białej metodą in vitro oraz badań metrologicznych włókna 

jedwabnego: wniosek nr 8992 (33 konkurs), wniosek nr 20546 (34 konkurs), 

wniosek nr 19024 (34 konkurs), wniosek nr 32925 (35 konkurs), wniosek nr 32925 

(35 konkurs), wniosek nr 56167 (37 konkurs), wniosek nr 69436 (38 konkurs), 

wniosek nr 76653 (38 konkurs), wniosek nr 89130 (39 konkurs), wniosek nr 101722 

(40 konkurs). Niemniej, żaden z wysłanych projektów nie został finansowany. 
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Głównym argumentem odrzucania wniosków był brak konkurencji polskiego 

jedwabiu z surowcem chińskim lub niewielki areał nasadzeń morwowych w Polsce. 

W 2008 roku urodziłam pierwszą córkę Hannę i przez okres 6 miesięcy 

pozostałam na urlopie macierzyńskim.  

3.2. Działalność prowadzona po uzyskaniu stopnia doktora 

Po obronie rozprawy doktorskiej skupiłam się na pracy badawczej i rozwojowej 

w tematyce jedwabnika morwowego i morwy białej. We współpracy z Politechniką 

Łódzką i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN prowadziłam badania 

krystalograficzne białek występujących w hemolimfie gąsienic jedwabnika 

morwowego. Prace w zakresie oczyszczania i struktury krystalograficznej 

lipoprotein i białek SP2-SP3 zostały opublikowane w 5 oryginalnych artykułach 

opublikowanych w czasopismach z bardzo wysokim IF. Ponadto, rozpoczęłam 

współpracę z profesor Silvią Cappellozza (Council for Agricultural Research and 

Agricultural Economics Analysis, Honey Bee and Silkworms Research Unit, 

Padwa, Włochy), dzięki której prowadzę badania metrologiczne włókna 

jedwabnego hodowanych przeze mnie ras jedwabnika morwowego. Wyniki analiz 

zostaną w krótce opublikowane.  

Z powodu braku specjalistów z zakresu jedwabnictwa w polskich jednostkach 

naukowych, wiedzę swoją uzupełniam poprzez współpracę z przedsiębiorstwami 

Koza Birlik (Bursa, Turcja) oraz Swiss Silk - Vereinigung Schweizer 

Seidenproduzenten (Hinterkappelen, Szwajcaria), a także z jednostkami 

naukowymi: z Liaoning Academy of Agricultural Sciences, Sericultural Research 

Institute of Liaoning, Fengcheng (Liaoning, Chińska Republika Ludowa), 

Sericulture and Agriculture Experiment Station in Vratsa (Bułgaria), Council for 

Agricultural Research and Agricultural Economics Analysis, Honey Bee and 

Silkworms Research Unit in Padova (Włochy).  

Na potrzeby polskiego rolnictwa rozpoczęłam szeroką popularyzację 

możliwości zagospodarowania morwy białej i produktów pozyskanych  

z  jedwabnictwa. W styczniu 2018 roku brałam udział w posiedzeniu wyjazdowym 

Komisji Rolnictwa MRiRW, podczas którego zaprezentowałam korzyści 

wynikające z uprawy morwy i produkcji kokonów jedwabnika morwowego. 

Organizuję i prowadzę cykliczne szkolenia rolników, przedstawicieli Ośrodków 

Doradztwa Rolniczego, a także przedsiębiorców w tematyce metod hodowli 
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jedwabnika morwowego, produkcji kokonów, technologii uprawy morwy białej oraz 

wykorzystania surowców pozyskanych z jedwabnictwa. Prowadzę rozmowy  

z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz polskimi europosłami  

w Parlamencie Europejskim w Brukseli w sprawie ubiegania się Polski  

o funkcjonujące w innych krajach dopłaty unijne dla hodowców jedwabnika 

morwowego. Ponadto, dzięki moim staraniom dołączono gatunek jedwabnika 

morwowego do listy zwierząt gospodarskich w nowym projekcie ustawy  

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, przygotowywanym przez 

MRiRW. Kolejnym zaplanowanym krokiem jest rozpoczęcie rozmów w sprawie 

włączenia gatunku morwy białej na listę roślin energetycznych, celem 

umożliwienia rolnikom uzyskania dopłat na założenie i prowadzenie plantacji 

morwy. Celem moich działań jest wzrost efektywności jedwabnictwa oraz 

opłacalności dla polskich rolników poprzez nowe nasadzenia morwowe, produkcję 

kokonów oraz zagospodarowanie odpadów (biomasa morwowa, odchody i odpady 

hodowlane). 

Po obronie pracy doktorskiej wzięłam udział w 63 konferencjach krajowych  

i zagranicznych, na których wygłosiłam 29 wykładów. Odbyłam 7 staży naukowych 

zagranicznych w jednostkach zajmujących się hodowlą jedwabnika morwowego  

i przerobem kokonów. Brałam lub biorę udział w 10 projektach badawczych,  

w 5 z nich byłam lub jestem kierownikiem projektu. Moja praca badawcza została 

opublikowana w 26 publikacjach naukowych autorskich lub współautorskich. 

Przygotowałam i brałam udział w przygotowaniu 10 raportów i inwentaryzacji 

przyrodniczych pod realizację nowych inwestycji. Ponadto, przygotowałam  

3 wnioski o finansowanie projektów badawczych w Narodowym Centrum Nauki,  

1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Badań Stosowanych 

(wniosek oceniony bardzo dobrze, do finansowania zabrakło 2 punktów), 2 wnioski 

o współpracy polsko-chińskiej do MNiSW, 2 wnioski do Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich w latach 2016-2017 oraz 4 wnioski o finasowanie specjalnego 

urządzenia badawczego (SPUB). Obecnie kolejny złożony wniosek SPUB na lata 

2019-2021 opiewający na kwotę 1 380 000 zł jest w trakcie oceny MNiSW.  

Ponadto przez lata 2016-2018 byłam członkiem komitetu redakcyjnego 

czasopisma Journal of Natural Fibres (wydawnictwo Taylor & Francis; IF 1,076) 

oraz recenzowałam 17 artykułów naukowych z czasopism międzynarodowych. Od 

2011 roku pełnię funkcję koordynatora narodowego jedwabnictwa oraz jestem 
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członkiem komitetu wykonawczego jedwabniczej organizacji międzynarodowej 

The Black, Caspian Seas and Central Asia Silk Association (BACSA). W 2007 roku 

byłam organizatorem sesji tematycznej podczas 7th BACSA International 

Conference “Organic Sericulture – Now and the Future” w Sinaia, Rumunia. 

 Od 2012 roku byłam i jestem opiekunem naukowym 3 prac magisterskich  

w tematyce jedwabnictwa i motyli prządek: lic. Izabeli Kowalskiej, lic. Mai Gimbut 

oraz lic. Daniela Fajfera. Ponadto w grudniu 2018 r. zostałam promotorem 

pomocniczym rozprawy doktorskiej mgr inż. Jakuba Frankowskiego (WRiB UPP). 

Byłam opiekunem naukowym 10 stażystów z Wydziału Biologii UAM, którzy  

w trakcie 3 miesięcy odbywali staż w Pracowni Hodowli Jedwabnika i Uprawy 

Morwy IWNiRZ oraz 6 praktykantów w trakcie bezpłatnych dwumiesięcznych 

praktyk w Pracowni Jedwabnika. W latach 2005-2018 prowadziłam szkolenia  

i pokazy dla dzieci i młodzieży z poznańskich szkół i przedszkoli (ok. 1 600 osób), 

które przyjechały z wizytą do Pracowni Jedwabnika i Uprawy Morwy IWNiRZ lub 

osobiście jechałam z wystawą i wykładem do szkół, przedszkoli na zaproszenie 

nauczycieli. Zorganizowałam i prowadziłam 3 szkolenia dla rolników w zakresie 

hodowli jedwabnika i uprawy morwy oraz wykorzystania surowców pozyskanych  

z jedwabnictwa w Poznaniu, Ziębicach i Zgierzu. 

W 2012 roku urodziłam drugą córkę Zofię i przez okres 6 miesięcy pozostałam 

na urlopie macierzyńskim.  

4. Podsumowanie dorobku naukowo-badawczego 

 Mój dorobek naukowo-badawczy przedstawia się następująco: 1 047 pkt. 

według listy MNiSW, w tym 29 publikacji w czasopismach z listy A MNiSW – 694 

pkt. o sumarycznym IF (1) = 54,09. W moim dorobku naukowym znajdują się 

również czasopisma z listy B MNiSW – 16 pozycji (118 pkt. MNiSW). Jestem 

również autorką lub współautorką 2 rozdziałów w monografiach (30 pkt. MNiSW), 

8 monografii naukowych (200 pkt. MNiSW), 6 publikacji popularno-naukowych,  

1 publikację w języku angielskim w czasopiśmie naukowym spoza listy MNiSW (5 

pkt) oraz posiadam w dorobku 10 opracowań zbiorowych i ekspertyz. Mój Indeks 

Hirscha według bazy Web of Science na dzień 10 stycznia 2019 roku wynosi 7. 

 Syntetyczne zastawienie dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych, 

organizacyjnych i popularyzatorskich znajduje się w tabeli 9 i 10. 



dr Małgorzata Łochyńska  Autoreferat  38 

Tabela 9. Syntetyczne zestawienie dorobku naukowego przed i po nadaniu stopnia 
doktora. 

Wyszczególnienie 

Przed 
uzyskanie
m stopnia 
doktora 

(szt.) 

Po  
uzyskaniu 

stopnia 
doktora 

(szt.) 

Łącznie 
(szt.) 

Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze, współautorstwo rozdziałów w 
monografiach i inne publikacje: 

Rodzaj 
publikacji 

Punkty 
MNiSW 
(w roku 

wydania) 

IF (1) 
(w roku 

wydania) 
   

Czasopisma z 
listy A MNiSW 

694 54,09 19 10 29 

Czasopisma z 
listy B MNiSW 

118 - 7 9 16 

Monografie 
naukowe 

200 - 5 3 8 

Opracowania 
zbiorowe, 
ekspertyzy 

- - - 10 10 

Współautorstwo 
rozdziałów w 
monografiach 

30 - 1 1 2 

Inne prace 
twórcze w j. 
angielskim 

5 - - 1 1 

RAZEM 1 047 54,09 32 34 66 

Wskaźniki oceny dorobku naukowego 

Źródło danych 
Web of Science  

 

Indeks Hirscha h 7 

Liczba publikacji w bazie 58 

Całkowita liczba cytowań 98 

Tabela 10. Syntetyczne zestawienie osiągnięć dydaktycznych, organizacyjnych  
i popularyzatorskich przed i po nadaniu stopnia doktora. 

Rodzaj osiągnięcia 

Przed 
nadaniem 

stopnia 
doktora 

Po nadaniu 
stopnia 
doktora 

Suma 

Udział w krajowych 
konferencjach tematycznych 

15 47 62 

Całkowita liczba referatów 
wygłoszonych na krajowych 
konferencjach tematycznych 

6 18 24 

Udział w międzynarodowych 
konferencjach tematycznych 

12 17 29 
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Całkowita liczba referatów 
wygłoszonych na 
międzynarodowych 
konferencjach tematycznych 

4 16 20 

Przewodniczenie sesji 
tematycznej na konferencji 
międzynarodowej 

- 1 1 

Wykład promujący polskie 
rolnictwo 

9 6 15 

Recenzowanie prac z listy JCR - 15 15 

Recenzowanie prac naukowych 
spoza listy JCR 

2 - 2 

Złożone granty (kierownik, 
wykonawca) 

10 11 21 

Prowadzenie grantu/zadania 
badawczego 

2 7 9 

Staże (naukowe, badawcze, 
zawodowe) 

14 7 21 

Opieka prac magisterskich - 3 3 

Koordynator praktyk 
zawodowych dla studentów 

- 10 10 

Członkostwo w komitetach 
redakcyjnych czasopism z listy 
JCR 

- 1 1 

Członkostwo w towarzystwach 
naukowych 

- 1 1 

 

 

 


