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1. Imię i Nazwisko 

 

                  Małgorzata Anna Lasik-Kurdyś  

 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 

 

 magister inżynier technologii żywności, specjalizacja: Fermentacja i Biosynteza, 
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Technologii 

Żywności, czerwiec 1999 r. 

- tytuł pracy magisterskiej: „Badania nad możliwością biosyntezy biosurfaktantów 

przez drożdże Candida bombicola”. 
Promotor: dr hab. Michał Piasecki, prof. nadzw.  

 

 doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność 
fermentacja i biosynteza, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego                       

w Poznaniu, Wydział  Nauk o Żywności i Żywieniu, lipiec 2004 r.   

- tytuł rozprawy doktorskiej: „Możliwości biodegradacji ścieków przemysłu 

ziemniaczanego przy udziale mieszanych kultur bakterii w warunkach termofilnych”.  
Promotor:  prof. dr hab. Jacek Nowak   

 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu 
 

 2000-2004 
- naukowo-techniczny w Zakładzie Fermentacji i Biosyntezy, Instytut Technologii 

Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydział Technologii Żywności, Akademia 

Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (kontrakt w ramach V-go 

Programu Ramowego Unii Europejskiej).    
 

 2004-2005  

- asystent w Zakładzie Fermentacji i Biosyntezy, Instytut Technologii Żywności 
Pochodzenia Roślinnego, Wydział Technologii Żywności, Akademia Rolnicza im. 

Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.    

 

 2005 – do chwili obecnej  
- adiunkt w Zakładzie Fermentacji i Biosyntezy, Instytut Technologii Żywności 

Pochodzenia Roślinnego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu (do 2007 r. Akademia Rolnicza im. Augusta 
Cieszkowskiego w Poznaniu).  
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4. Wskazanie osiągnięcia, o którym mowa w art.16 ust. 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1311) 
 

 

4.A. Tytuł osiągnięcia 

Moim osiągnięciem, będącym podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora 

habilitowanego jest cykl powiązanych tematycznie publikacji naukowych ujętych pod 

wspólnym tytułem: 

 

„Skojarzona fermentacja alkoholowa i jabłkowo-mlekowa jako czynnik 

kształtujący jakość i stabilność mikrobiologiczną win gronowych 

wytwarzanych w chłodnych regionach winiarskich” 

 

 

4.B. Wykaz publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego 

 

1. Lasik M.* (2013) The application of malolactic fermentation process to create good-

quality grape wine produced in cool-climate countries: a review. European Food 

Research and Technology, 237 (6), 843-850. Udział 100%. 

 

IF=1,387       25 pkt. MNiSW 
 

*Lasik Małgorzata – nazwisko rodowe 

 

2. Lasik-Kurdyś M., Gumienna M., Nowak J. (2017) Influence of malolactic bacteria 

inoculation scenarios on the efficiency of the vinifiacation process and the quality of 

grape wine from the Central European region. European Food Research and 
Technology, 243 (12), 2163-2173. Udział 80%. 

                

IF=1,919       25 pkt. MNiSW 
 

 

3. Lasik-Kurdyś M., Majcher M., Nowak J. (2018) Effects of different techniques of 

malolactic fermentation induction on diacetyl metabolism and biosynthesis of selected 

aromatic esters in cool-climate grape wines. Molecules, 23 (10), 2549. 

https://doi.org/10.3390/molecules23102549. Udział 80%. 

                                                                            

IF5-cio letni=3,268       30 pkt. MNiSW 

https://doi.org/10.3390/molecules23102549


Dr inż. Małgorzata Lasik-Kurdyś                                                                                        Załącznik 2. Autoreferat 

 4 

 
4. Lasik-Kurdyś M., Sip A. (2018)** Evaluation of the antimicrobial activity of 

bacteriocin-like inhibitory substances of enological importance produced by 

Oenococcus oeni isolated from wine. European Food Research and Technology.  

https://doi.org/10.1007/s00217-018-3169-2. Udział 70%. 
 

** w związku z błędami edycyjnymi publikacja została uzupełniona erratą: 

Lasik-Kurdyś M., Sip A. (2018) Correction to: Evaluation of the antimicrobial activity of bacteriocin-

like inhibitory substances of enological importance produced by Oenococcus oeni isolated from wine. 

European Food Research and Technology.  

https://doi.org/10.1007/s00217-018-3194-1 

  

                                                                           IF5-cio letni=1,854       25 pkt. MNiSW 

 

 

 

Sumaryczny impact factor publikacji wchodzących w skład dzieła 

naukowego: IF = 8,428  

Punkty MNiSW = 105 pkt   

 
 

Punkty za publikacje obliczono zgodnie z obowiązującym komunikatem Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z liczbą 

punktów przyznanych za publikacje w tych czasopismach.  

Sumaryczny impact factor (IF) obliczono wg bazy Journal Citation Reports, sumując 

współczynniki z roku wydania publikacji. W przypadku publikacji z roku 2018 
(pozycja 3 i 4) przyjęto IF 5-cio letni z uwagi na brak danych IF dotyczących roku 

wydania publikacji.    

 

 
 

Wkład wnioskodawcy w w/w publikacje obejmuje: autorstwo hipotez i koncepcji 

badań, udział w zaplanowaniu i wykonaniu doświadczeń, analizę  i opracowanie 

wyników, sformułowanie wniosków, napisanie i redakcję manuskryptów. Pełne teksty 
publikacji oraz oświadczenia współautorów wraz z określeniem ich wkładu                       

w powstanie pracy znajdują się w załączniku nr 6.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

https://doi.org/10.1007/s00217-018-3169-2
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4.C. Omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac                             

i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego 

wykorzystania 
 

 

 

4.C.1. Przegląd literatury tematu 
 

Publikacja: 

Lasik M. (2013) The application of malolactic fermentation process to create good-quality 
grape wine produced in cool-climate countries: a review. European Food Research and 
Technology, 237 (6), 843-850. 

 

 

Wpływ warunków klimatycznych na jakość winogron 

W regionach chłodnego klimatu, do których należą m.in. kraje Europy środkowej, 

warunki do hodowli winorośli są zdecydowanie mniej korzystne w porównaniu z południem 

kontynentu. Istotnie niższe średnie temperatury powietrza oraz mniejsze nasłonecznienie 

bezpośrednio przyczyniają się do tego, że owoce uprawiane w tych regionach mają mniej 

cukrów, więcej kwasów a często też są mniej aromatyczne. Jednakże, i w takich warunkach 

klimatycznych istnieje możliwość produkcji dobrej jakości win. Specyficzna obróbka 

dostosowana do nietypowego surowca daje szanse na uzyskanie win o indywidualnym, 

regionalnym charakterze (jak np. angielskie wina musujące czy kanadyjskie „wina lodowe”).                  

Polskie winogrona są również relatywnie trudnym do obróbki surowcem. Ze względu na ich 

podwyższoną kwasowość (spowodowaną głównie wysoką koncentracją kwasu jabłkowego), 

oraz słaby aromat istnieje potrzeba modyfikacji i ukierunkowania technik przetwarzania 

takiego surowca.   

Rozwiązaniem może być uzupełnienie klasycznego procesu winifikacji o fermentację 

jabłkowo-mlekową (FJM) inicjowaną zwykle pod koniec fermentacji alkoholowej. Redukcja 

kwasowości, podwyższenie stabilności mikrobiologicznej oraz modyfikacja aromatu wina              

to główne cele tego procesu (Lerm i in., 2010; Liu, 2002; Versari i in., 1999; Henick-Kling, 

1993; Davis i in., 1985). Niestety, proces winifikacji z wykorzystaniem fermentacji           

jabłkowo–mlekowej jest stosowany tylko w niektórych krajach chłodnych regionów 

winiarskich. Szacuje się, że wzbogacenie procesu produkcji wina w zabieg fermentacji 

jabłkowo-mlekowej zwiększa koszty produkcji jedynie o ok. 1 – 5%, co nie powinno 

stanowić obciążenia dla producentów, szczególnie jeśli pozwoli to na istotne podwyższenie 

jakości i stabilności produktu finalnego.     
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Istota procesu fermentacji jabłkowo-mlekowej 

Klasycznym i oczywistym procesem podczas wytwarzania wina jest fermentacja 

alkoholowa, czyli enzymatyczny rozkład cukrów do etanolu i CO2, w warunkach 

beztlenowych pod wpływem aktywności drożdży. Powszechnie stosowane są tzw. drożdże 

„szlachetne” z rodzaju Saccharomyces (Saccharomyces cerevisiae ssp. cerevisiae i 

Saccharomyces cerevisiae ssp. bayanus). W procesie winifikacji wytwarzane są tzw. 

metabolity wtórne fermentacji alkoholowej (kwasy organiczne, wyższe alkohole, aldehydy, 

estry, glicerol i inne) o bardzo istotnym znaczeniu dla aromatu wytwarzanego wina. Pomimo, 

że ich udział procentowy w winie jest nieporównywalnie mniejszy od udziału etanolu to 

właśnie te związki determinują jego smak i zapach.     

Pod koniec fermentacji etanolowej może dojść do spontanicznej fermentacji jabłkowo – 

mlekowej. Proces inicjowany jest przez bakterie mlekowe z rodzaju Lactobacillus, 

Pediococcus i Leuconoctoc, należące do natywnej mikroflory winogron. Obecnie jako 

najbardziej efektywny i specyficzny dla prawidłowego przebiegu FJM wykorzystywany jest 

szczep Oenococcus oeni (wg wcześniejszej nomenklatury Leuconostoc oenos) (Ribereau 

Gayon i in., 2006; Davis i in., 1986; Costello i in., 1983). Jednak ze względu na trudne 

warunki środowiskowe panujące w młodym winie po zakończeniu fermentacji alkoholowej 

(wysokie stężenie etanolu, niska temperatura, niskie pH, mała koncentracja składników 

odżywczych, obecność wolnego SO2), samoczynna inicjacja tego procesu jest relatywnie 

trudna. Jednym z koniecznych warunków dla spontanicznej inicjacji i prawidłowego 

przebiegu FJM jest początkowa temperatura w zakresie 20-25ºC. Jest to dość utrudnione                    

i wymaga interwencji technologicznej, gdyż po zakończeniu fermentacji alkoholowej 

temperatura młodego wina jest znacznie niższa. Istotna jest też temperatura w trakcje procesu, 

która powinna mieścić się w zakresie 18-20ºC. Kolejne czynniki determinujące sukces FJM  

to zawartość wolnego SO2 poniżej 10 mg/dm3 i całkowitego SO2 poniżej 30 mg/dm3 oraz pH 

na poziomie 3,2 – 3,4. Istotną rolę odgrywa także obecność składników odżywczych takich 

jak: cukier (glukoza, fruktoza), kwasy organiczne (jabłkowy, cytrynowy), azot organiczny 

(aminokwasy, peptydy), witaminy (z grupy B, kwas pantotenowy), składniki mineralne (Mn, 

Mg, K, Na). W przypadku całkowitego wykorzystania składników odżywczych przez drożdże 

w czasie fermentacji alkoholowej, konieczna jest suplementacja młodego wina w niezbędne 

dla bakterii mlekowych źródła C, N i P. Praktykuje się również pozostawienie wina nad 

osadem drożdży do momentu autolizy komórek i uwolnienia skumulowanych w nich 

składników odżywczych. Jest to jednak ryzykowne ze względu na niebezpieczeństwo syntezy 
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niekorzystnych, zarówno sensorycznie jak i żywieniowo, metabolitów (Knoll i in., 2011; 

Terrada i Orduna, 2009; Versari i in., 1999; Henick-Kling, 1993; Davis i in., 1986). 

Proces FJM wymaga więc ścisłej kontroli i ukierunkowania w stronę nie tylko 

utylizacji nadmiaru kwasu jabłkowego ale również jakości i ilości syntetyzowanych 

metabolitów. W krajach rozpoczynających dopiero działalność w sektorze produkcji win 

gronowych (takich jak Polska), proces FJM, pomimo iż wydaje się idealnym dla obróbki 

kwaśnych i słabo aromatycznych moszczy gronowych, jest bardzo rzadko stosowany, głównie 

z uwagi na istotne ryzyko niepowodzenia poprzez np. nagromadzenie niekorzystnych lub 

wręcz toksycznych metabolitów takich jak aldehyd octowy, diacetyl, aminy biogenne, 

karbaminian etylu (Masque i in., 2011; Beneduce i in., 2010; Osborne i in., 2000).    

 

 

Rola fermentacji jabłkowo – mlekowej w procesie winifikacji 

Wyróżnia się trzy podstawowe cele prowadzenia fermentacji jabłkowo – mlekowej: 

redukcja kwasowości, modyfikacja aromatu oraz podwyższenie stabilności mikrobiologicznej 

wina.  

Redukcja kwasowości wynika bezpośrednio z biochemii procesu, czyli biokonwersji 

dikarboksylowego kwasu jabłkowego do monokarboksylowego kwasu mlekowego. W efekcie 

możliwe jest uzyskanie redukcji kwasowości ogólnej wina o ok. 2 do 4 g/dm3 (w przeliczeniu 

na kwas winowy) oraz podwyższenie pH średnio o ok. 0,1 do 0,3 jednostki. Organoleptycznie 

wino staje się delikatniejsze i łagodniejsze (Lerm i in., 2010; Liu, 2002; Henick-Kling 1993).  

Modyfikacja aromatu jest wynikiem biosyntezy metabolitów wtórnych bakterii 

malolaktycznych (ang. malolactic bacteria). W winie pojawia się zmodyfikowany układ 

kwasów organicznych, aldehydów, alkoholi wyższych, estrów i innych związków aktywnych 

zapachowo. Takie przemiany mogą wspomagać usunięcie niepożądanych aromatów 

roślinnych lub ziołowych, wzbogacając jednocześnie wino w aromaty owocowe i kwiatowe  

(Antalick i in., 2012; Gambaro i in., 2001; Maicas i in., 1999; Nielsen i Richelieu, 1999).   

W winach, które przeszły fermentację jabłkowo – mlekową obserwuje się również 

podwyższenie stabilności mikrobiologicznej. Powstały kwas mlekowy jest bardziej stabilny 

mikrobiologicznie w porównaniu do pierwotnie występującego w moszczu kwasu 

jabłkowego. Dodatkowo bakterie malolaktyczne, należące do grupy bakterii mlekowych, 

mają zdolność wytwarzania związków o charakterze przeciwdrobnoustrojowym. Działają 

więc hamująco na ewentualną niekorzystną mikroflorę, która mogłaby być przyczyną chorób 
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i wad jakościowych win (Bartowsky, 2009; De Vuyst i Vandamme, 1994; Lonvaud-Funel              

i Joyeux, 1993).    

 

 

Metody inicjacji procesu fermentacji jabłkowo – mlekowej 

Zjawisko fermentacji jabłkowo – mlekowej w winie może pojawiać się spontanicznie,                  

w wyniku działalności naturalnej mikroflory wina. Proces spontaniczny zawsze jednak wiąże 

się z ryzykiem opóźnionej lub niekompletnej fermentacji albo nagromadzeniem 

niepożądanych metabolitów. Dlatego obserwuje się ciągły postęp w dziedzinie selekcji 

szczepów bakterii oraz technologiach produkcji kultur starterowych, co owocuje uzyskaniem 

większej kontroli nad przebiegiem procesu. Dla zoptymalizowania fermentacji jabłkowo – 

mlekowej bada się różne możliwe i korzystne technologicznie momenty inicjacji procesu. 

Teoretycznie może być zainicjowany w czterech różnych momentach: 

 

1. Przed fermentacją alkoholową  

Taka technika stosowana jest przy użyciu szczepów charakteryzujących się bardzo niską 

tolerancją na alkohol. W tym wariancie inokulacji bakterii, istnieje ogromne ryzyko produkcji 

kwasu mlekowego kosztem cukru, przy niekompletnej redukcji kwasu jabłkowego. Bakterie 

powinny być podawane w bardzo wysokiej koncentracji by nie dochodziło do ich 

intensywnego namnażania, oraz konkurencji z drożdżami o składniki odżywcze w tym 

szczególnie azot przyswajalny. Ta metoda indukcji nie znajduje na razie zastosowania                  

w przemyśle.   

 

2. Równocześnie z fermentacją alkoholową  

Fermentacja jabłkowo – mlekowa jest trudna do przeprowadzenia w niektórych winach, 

głównie ze względu na silnie hamujące działanie etanolu i kwasowości. Z kolei stwarzanie 

dogodnych warunków dla bakterii kwasu mlekowego naraża wino na zepsucie przez inne 

mikroorganizmy. Równoczesna fermentacja alkoholowa i jabłkowo – mlekowa może być 

szansą na podwyższenie efektywności biokonwersji jabłkowo – mlekowej. Szczególną rolę 

odgrywa tu wykorzystanie podwyższonej temperatury, pojawiającej się na skutek fermentacji 

alkoholowej, jak również niskie stężenie etanolu i wyższa zawartość składników odżywczych 

obecnych w moszczu winogronowym w porównaniu z młodym winem. Ponadto wina 

uzyskane w wyniku równoległej fermentacji są natychmiast gotowe do kolejnych zabiegów, 
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takich jak zlewanie znad osadu, klarowanie i dojrzewanie, co podwyższa stabilność 

mikrobiologiczną oraz wydajność i efektywność procesu.  

Mimo znacznego zainteresowania tą techniką, jej zastosowanie jest ciągle mało 

rozpowszechnione. Istnieją obawy przed obniżeniem jakości wina poprzez niekompletną 

fermentację alkoholową oraz niebezpieczeństwo nagromadzenia niekorzystnych metabolitów 

np. kwasu octowego.  

 

3. Przed zakończeniem fermentacji alkoholowej  

W tym wariancie zaszczepianie bakteriami odbywa się w ostatniej fazie fermentacji 

alkoholowej dzięki czemu, podobnie jak w poprzedniej metodzie, można wykorzystać ciepło 

fermentacyjne i ograniczyć ryzyko składowania wina bez SO2. Istnieje jednak 

niebezpieczeństwo przerwania procesu fermentacji alkoholowej przed jego zakończeniem.  

 

4. Po fermentacji alkoholowej 

Momentem zaszczepienia bakterii jest wygasająca fermentacja alkoholowa, gdy stężenie 

cukru resztkowego nie przekracza 4 g/dm3, a stężenie całkowite dwutlenku siarki jest                  

nie większe niż 30 mg/dm3. Pomimo, że przy tych warunkach środowiskowych istnieje 

najmniejsze ryzyko błędu, zainicjowanie fermentacji jabłkowo – mlekowej po całkowitym 

zakończeniu fermentacji etanolowej jest jednak trudniejsze, z uwagi na warunki jakie panują 

w młodym winie (wysokie stężenie etanolu, niska temperatura, mała koncentracja składników 

odżywczych, obecność wolnego SO2). Jak dotąd ta technika indukcji FJM znajduje 

najczęstsze zastosowanie w przemyśle winiarskim (Tristezza i in., 2016; Abrahamse                      

i Bartowsky, 2012; Izguiero Canas i in., 2012; Knoll i in., 2012; Massera i in., 2009; Jussier i 

in., 2006). 

 

 

Interakcje zachodzące pomiędzy drożdżami a bakteriami malolaktycznymi  

Wydajność i efektywność procesu FJM ściśle uzależniona jest od interakcji zachodzących 

pomiędzy drożdżami Saccharomyces a bakteriami Oenococcus, ze szczególnym 

uwzględnieniem współzawodnictwa o składniki odżywcze, oraz od rodzaju i charakteru 

powstających metabolitów, o potencjalnych właściwościach stymulujących lub inhibujących 

ich współoddziaływanie (Arnink i Henick-Kling, 2005; Alexandre i in., 2004; Henick-Kling, 

1995).  
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Inhibicja procesu FJM na skutek aktywności drożdży winiarskich  

Najczęstszą przyczyną inhibicji aktywności bakterii przez drożdże jest wyczerpanie substancji 

pokarmowych ze środowiska wzrostowego. Stwierdzono np., iż szczególnie niekorzystny dla 

aktywności bakterii FJM jest niedobór aminokwasów. Wyczerpanie ich podczas fermentacji 

alkoholowej opóźnia rozpoczęcie FJM, aż do momentu ponownego ich uzupełnienia                      

w wyniku autolizy komórek drożdżowych (Osborne i Edwards, 2006; Alexandre i in., 2004). 

Ta z kolei, musi być ściśle kontrolowana szczególnie z powodu niebezpieczeństwa 

nadmiernego zwiększenia koncentracji mocznika w winie (prekursora kancerogennego 

karbaminianu etylu).  

Poza tym, czynnikami hamującymi aktywność bakterii są metabolity drożdży. Głównym 

metabolitem fermentacji alkoholowej jest etanol, którego stężenie ma istotny wpływ                    

na aktywność komórek bakteryjnych, a co się z tym wiąże, na proces FJM. Etanol                        

w koncentracji powyżej 8% v/v znacznie obniża zdolność wzrostu bakterii, jednak nie 

ogranicza możliwości metabolizowania kwasu jabłkowego. Tak wiec, jest on szczególnie 

niebezpieczny w tych procesach winifikacji, gdzie początkowa zawartość biomasy 

bakteryjnej jest zbyt niska (np. w procesie fermentacji spontanicznej) do odfermentowania 

odpowiedniej ilości kwasu jabłkowego. Dodatkowo alkohol etylowy w połączeniu z innymi 

inhibitorami, może wykazywać wzmocnioną siłę inhibicji fermentacji jabłkowo-mlekowej 

(Nehme i in., 2008). 

Dwutlenek siarki jest związkiem o ogromnym znaczeniu w technologii produkcji wina. 

Jest stosowany w procesie produkcji ze względu na silne działanie przeciwdrobnoustrojowe            

i przeciwutleniające. Dodatkowo syntetyzowany jest przez drożdże Saccharomyces cerevisiae 

podczas fermentacji alkoholowej, w różnych ilościach, w zależności od szczepów i warunków 

procesu. Większość drożdży produkuje SO2 w ilościach mniejszych niż 30 mg/dm3 wina, 

jednak zdarzają się również takie szczepy, które są zdolne do produkcji tego związku w ilości 

powyżej 100 mg/dm3 wina. Wolny dwutlenek siarki w ilości 15 mg/dm3 wina, w warunkach 

pH poniżej 3,5 znacząco ogranicza żywotności komórek bakterii oraz ich zdolność do 

namnażania. W połączeniu z innymi inhibitorami, dwutlenek siarki może wykazywać jeszcze 

silniejsze działanie inhibujące (Arnik i Henick-Kling, 2005). 

Drożdże wytwarzają również średnio-łańcuchowe kwasy tłuszczowe, które mogą 

hamować wzrost komórek bakteryjnych oraz blokować metabolizm kwasu jabłkowego. 

Właściwości te są ściśle związane z rodzajem i stężeniem kwasu, a także warunkami 

środowiskowymi jak np. pH.  W efekcie, niezdysocjowane w niskim pH kwasy tłuszczowe 

łatwiej przenikają przez błony komórkowe bakterii. We wnętrzu komórki dochodzi do 
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odłączenia wodoru z grupy karboksylowej, co jest przyczyną zakwaszenia 

wewnątrzkomórkowego oraz rozproszenia gradientu transmembranowego. Średnio-

łańcuchowe kwasy tłuszczowe w połączeniu z niskim pH oraz etanolem zmniejszają 

aktywność wewnątrzkomórkowych enzymów np. ATPazy zakłócając metabolizm kwasu 

jabłkowego (Ribereau Gayon i in., 2006).      

   

Stymulacja  bakterii malolaktycznych  przez drożdże Saccharomyces cerevisiae 

Drożdże nie zawsze wpływają negatywnie na wzrost i zdolności metaboliczne bakterii. 

Powszechnie stosowana praktyka winiarska, taka jak przetrzymywanie wina nad osadem 

drożdżowym, może korzystnie wpływać na rozwój bakterii odpowiedzialnych za fermentację 

jabłkowo-mlekową. Przyczyną tego zjawiska jest liza komórek drożdżowych w osadzie. 

Powoduje to wydzielanie do produkowanego wina wielu związków azotowych w tym: 

aminokwasów, peptydów i polipeptydów, niezbędnych do wzrostu i aktywności 

metabolicznej komórek bakteryjnych.  

Również wydzielane przez drożdże mannoproteiny wykazują korzystny wpływ na 

aktywność bakterii malolaktycznych. Związki te mają właściwości adsorbujące 

średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe eliminując je ze środowiska, a także stymulują bakterie 

do produkcji enzymów hydrolitycznych (Alexandre i in., 2004). 

 

Inhibicja drożdży winiarskich przez bakterie malolaktyczne  

Ten efekt obserwowany jest zdecydowanie rzadziej, w procesach w których bakterie 

aktywizują swój metabolizm jeszcze przed fermentacją alkoholową. Pojawić się może np.              

w efekcie zużycia substancji odżywczych przez bakterie albo, nadmiernej produkcji przez nie 

kwasu octowego. Wynikiem może być przyspieszenie umieralności komórek drożdżowych               

a tym samym przerwanie fermentacji alkoholowej (Jussier i in., 2006; Alexandre i in., 2004). 

Dodatkowo odnotowano, że bakterie fermentacji jabłkowo-mlekowej są zdolne do 

wytwarzania zewnątrzkomórkowego enzymu beta-1,3-glukanazy, który może powodować 

rozkład ścian komórkowych zarówno martwych jak i żywych komórek drożdżowych 

(Alexandre i in., 2004). Również mechanizm biosyntezy przez bakterie substancji                         

o charakterze bakteriocyn, może mieć znaczący wpływ na aktywność mikroflory procesu,                

w tym inhibicję drożdży.  
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4.C.2. Cel badań i hipotezy badawcze 

 

W świetle przedstawionych zagadnień, istotnym wydaje się szczegółowa analiza 

procesu wytwarzania win gronowych w Polsce, jako przykład kraju chłodnego regionu 

winiarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia do praktyki winiarskiej 

procesu fermentacji jabłkowo-mlekowej.  

W przypadku kwaśnych i słabo aromatycznych moszczy dominujących w chłodnych 

regionach winiarskich, uzupełnienie fermentacji alkoholowej w proces fermentacji jabłkowo-

mlekowej wydaje się być w pełni uzasadnionym, z uwagi na rolę jaką odgrywa                           

w kształtowaniu jakości powstającego wina. Polskie moszcze gronowe, charakteryzują się 

najwyższą kwasowością ogólną oraz koncentracją kwasu jabłkowego (spośród opisanych             

w literaturze), co czyni je surowcem niekonwencjonalnym, wymagającym specyficznie 

opracowanej obróbki technologicznej. Dlatego też, istnieje ogromne zapotrzebowanie 

rozpoznania problemu, poczynając od charakterystyki rodzimego surowca – winogron                   

i moszczy, poprzez analizę kolejnych etapów biochemicznych przemian zachodzących                    

w procesie winfikacji, których specyficznie ukierunkowany przebieg może bardzo korzystnie 

wpłynąć na atrakcyjność zarówno sensoryczną jak i żywieniową uzyskanych win.   

 

 

W związku z powyższym, postawiono następujące hipotezy badawcze: 

 

1. możliwa jest dynamiczna i efektywna redukcja kwasowości moszczy gronowych 

oraz podwyższenie jakości wytwarzanych win, dzięki uzupełnieniu fermentacji 

alkoholowej w kierowany proces fermentacji jabłkowo-mlekowej,   

 

2.  możliwe jest wykorzystanie procesu fermentacji jabłkowo-mlekowej w celu 

kreowania profilu aromatycznego win gronowych,  

  

3.  możliwe jest podwyższanie stabilności mikrobiologicznej win gronowych poprzez 

dobór malolaktycznych kultur starterowych, zdolnych do biosyntezy związków                     

o charakterze  przeciwdrobnoustrojowym.   
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Weryfikacja poszczególnych hipotez obejmowała trzy etapy badań: 

  Ad.1. badanie wpływu techniki indukcji fermentacji jabłkowo-mlekowej na  dynamikę  

i efektywność procesu winifikacji oraz jakość wytwarzanych win gronowych,                       

ze szczególnym uwzględnieniem redukcji kwasowości, 

 

  Ad.2. wskazanie możliwości wykorzystania procesu fermentacji jabłkowo-mlekowej           

w celu ukierunkowania biosyntezy wybranych związków zapachowych, 

modyfikujących aromat wytwarzanych win gronowych, 

 

    Ad.3. charakterystyka aktywności przeciwdrobnoustrojowej substancji bakteriocyno-

podobnych, syntetyzowanych przez bakterie z gatunku Oenococcus oeni, wobec 

niekorzystnej dla wina mikroflory.   

 

 
 

 

 4.C.3. Omówienie wyników badań 
 

Ad. 1 

 

Badanie wpływu techniki indukcji fermentacji jabłkowo-mlekowej na  dynamikę 

i efektywność procesu winifikacji oraz jakość wytwarzanych win gronowych ,      

ze szczególnym uwzględnieniem redukcji kwasowości 

 
 

Publikacje: 

 Lasik M. (2013) The application of malolactic fermentation process to create good-quality 

grape wine produced in cool-climate countries: a review. European Food Research and 

Technology, 237 (6), 843-850. 

 Lasik-Kurdyś M., Gumienna M., Nowak J. (2017) Influence of malolactic bacteria inoculation 

scenarios on the efficiency of the vinifiacation process and the quality of grape wine from the 

Central European region. European Food Research and Technology, 243 (12),  2163-2173. 

 

 

Proces fermentacji jabłkowo-mlekowej przeznaczony jest w szczególności do obróbki 

moszczy o podwyższonej kwasowości. Jej podstawowym celem jest istotna redukcja 

kwasowości moszczu/wina. Kwas jabłkowy – dikarboksylowy, bardziej kwaśny w smaku  

(jak np. charakterystyczna kwasowość w jabłkach), przekształcany jest do kwasu mlekowego, 
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monokarboksylowego, łagodniejszego w smaku (jak np. kwasowość mlecznych napojów 

fermentowanych). Stechiometrycznie z 1g kwasu jabłkowego powstaje 0,67 g kwasu 

mlekowego i 0,33 g (165 cm3) CO2. W wyniku tej biokonwersji powstaje zatem mniejsza 

ilość, łagodniejszego kwasu oraz następuje dodatkowe nasycenie wina ditlenkiem węgla  

(Lerm i in., 2010; Liu, 2002; Versari i in., 1999; Henick-Kling, 1993; Davis i in., 1985).  

W wyniku FJM można uzyskać istotną redukcję koncentracji kwasu jabłkowego                      

a wydajność procesu uzależniona jest od zastosowanych parametrów, mikroorganizmów oraz 

specyfiki przetwarzanego surowca. Proces FJM może zachodzić spontanicznie lub być 

inicjowany poprzez zastosowanie bakteryjnych kultur starterowych. Te z kolei mogą być 

teoretycznie wprowadzane w różnych momentach procesu (w praktyce zaszczepia się pod 

koniec fermentacji alkoholowej). Opublikowane i dostępne rezultaty badań prowadzonych             

w tym zakresie są bardzo niespójne. Poza tym bardzo niewiele jest badań dotyczących 

moszczy o podwyższonej zawartości kwasu jabłkowego, a właśnie dla obróbki takiego 

surowca proces wydaje się w szczególnie przydatny.  

W ramach przeprowadzonych przeze mnie badań przeanalizowano przebieg fermentacji 

jabłkowo-mlekowej w różnych wariantach prowadzenia procesu winifikacji. Oceniono wpływ 

różnych technik indukcji FJM: 

 koinokulacji (drożdże i bakterie wprowadzane w równocześnie),  

 inokulacji sekwencyjnej (bakterie zaszczepiane pod koniec fermentacji alkoholowej)  

 fermentacji spontanicznej (bez wprowadzania kultur bakteryjnych)  

na dynamikę i efektywność procesu winifikacji oraz zmiany podstawowych parametrów 

enologicznych, determinujących jakość uzyskanych win. 

Do badań wykorzystano winogrona uprawiane w Polsce (winnica Mierzęcin, woj. lubuskie): 

odmiany białe (Chardonnay i Kerling) i czerwone (Pinot noir i Rondo). Moszcze 

charakteryzowały się wysoką kwasowością ogólną, w zakresie 9,38 – 12,14 g/dm3                        

(w przeliczeniu na kwas winowy), niskim pH (3,19 – 3,64) i wysoką koncentracją kwasu 

jabłkowego, w zakresie 6,54 – 9,5 g/dm3, co wyraźnie wyróżniało je spośród innych 

opisywanych w literaturze. Zastosowane mikroorganizmy stanowiły komercyjne preparaty 

drożdży Saccharomyces cerevisiae (Lalvin EC-1118, Lallemand, USA) i bakterii Oenococcus 

oeni (Lalvin VP41, Lallemand, USA). Te same mikroorganizmy zostały wykorzystane             

we wszystkich procesach wytwarzania win, zarówno białych jak i czerwonych, by uniknąć 

dodatkowego czynnika (rodzaj mikroorganizmu) determinującego przebieg procesu 

winifikacji oraz jakość uzyskanych win.     
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Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowanie FJM w żadnym 

z wariantów nie powodowało zakłóceń w przebiegu i wydajności fermentacji alkoholowej. 

Jest to szczególnie istotne w technice koinokulacji, w której wzajemne oddziaływania 

drożdży i bakterii silnie determinują efektywność obu fermentacji. Końcowa koncentracja 

alkoholu w winach uzyskanych z zastosowaniem testowanych momentów inokulacji bakterii 

nie różniła się od koncentracji etanolu w winie kontrolnym. Nieznaczne różnice odnotowano 

tylko w koncentracji glicerolu w winach po spontanicznej fermentacji jabłkowo-mlekowej. 

Wszystkie wina zaklasyfikowano do win wytrawnych. Analiza koncentracji cukru 

resztkowego, wskazała na istotny wpływ techniki prowadzenia FJM na finalne wykorzystanie 

cukrów. Najniższą końcową koncentrację cukrów odnotowywano w wariantach kierowanej 

(zarówno równoczesnej jak i sekwencyjnej metodzie) FJM. Wskazuje to na większą 

efektywność fermentacji a dodatkowo istotnie determinuje stabilność mikrobiologiczną win, 

zabezpieczając je przed syntezą niepożądanych metabolitów.    

Uzyskane wyniki pozwoliły jednoznacznie stwierdzić istotny wpływ momentu 

inokulacji bakterii na przebieg zmian kwasowości wytwarzanych win. Dla wszystkich 

analizowanych odmian, zarówno dynamika, jak i wydajność biokonwersji kwasu jabłkowego 

do mlekowego była najwyższa (p<0,05) podczas równoczesnej fermentacji alkoholowej                    

i jabłkowo-mlekowej (koinokulacji). Redukcja kwasu jabłkowego sięgała od 83,97                       

do 94,84%. Badania wykazały również najefektywniejszą redukcję kwasowości ogólnej               

(od 2,99 do 3,68 g/dm3 w przeliczeniu na kw. winowy), oraz największe podwyższenie 

wartości pH (od 0,34 do 0,43) win wytwarzanych techniką równoczesnej fermentacji 

alkoholowej i jabłkowo-mlekowej. Wyraźnie niższe wydajności procesu FJM odnotowano              

w inokulacji sekwencyjnej oraz w wariantach, w których nie zastosowano inokulacji bakterii  

(podczas fermentacji kontrolnej – alkoholowej oraz spontanicznej). Z punktu widzenia 

dynamiki i efektywności redukcji kwasowości wina, badane przeze mnie techniki indukcji 

fermentacji jabłkowo-mlekowej uszeregowano w następującej kolejności: koinokulacja > 

inokulacja sekwencyjna > fermentacja spontaniczna.  

W żadnym z analizowanych win nie uzyskano całkowitej redukcji kwasu jabłkowego. Może 

to być związane z bardzo wysokim początkowym stężeniem tego kwasu w analizowanych 

moszczach gronowych. W literaturze brak jest danych dotyczących oceny przebiegu                        

i wydajności FJM prowadzonej w moszczach o tak wysokiej  koncentracji kw. jabłkowego. 

Można znaleźć raporty badań w efekcie których uzyskiwano prawie całkowitą redukcję 

kwasu jabłkowego, jednak jego początkowa koncentracja w moszczu była istotnie niższa 

(1,15 – 6,5 g/dm3) (Guzzon i in., 2015; Abrahamse i Bartowsky, 2012; Canas i in., 2012; 
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Knoll i in., 2012 Massera i in., 2009, Jussier i in., 2006) w porównaniu z surowcem 

chłodnego klimatu analizowanym w ramach prowadzonych przeze mnie badań                            

(6,54 – 9,5 g/dm3). Uzyskane wyniki mogą świadczyć o tym, że kwas mlekowy powstały                

na skutek biokonwersji z kwasu jabłkowego może, w podwyższonej koncentracji (3,6 – 4,6 

g/dm3), być inhibitorem aktywności metabolicznej bakterii fermentacji jabłkowo-mlekowej. 

W przypadku tak wysokiej początkowej koncentracji kwasu jabłkowego całkowita redukcja 

może nie być możliwa.     

Aktywność bakterii FJM w badanych procesach winifikacji scharakteryzowano 

również pod kątem metabolizmu kwasu cytrynowego i octowego. Uzyskane wyniki 

wykazały, że spośród testowanych wariantów inokulacji, kwas cytrynowy utylizowany był 

tylko w efekcie fermentacji spontanicznej. Redukcja kwasu cytrynowego w tym wariancie 

winifikacji wynosiła od 26,83 do 39,28%. W pozostałych ocenianych procesach jego 

koncentracja pozostawała na niezmiennym poziomie. Jest to szczególnie ważne z punktu 

widzenia niebezpieczeństwa metabolizmu kwasu cytrynowego przez bakterie malolaktyczne 

do diacetylu czy kwasu octowego, których ewentualny nadmiar w winie jest bardzo 

niekorzystny. Powyższe wyniki badań pozwalają na stwierdzenie, że kierowany proces FJM, 

zarówno w układzie koinokulacji jak i inokulacji sekwencyjnej, pozwala na zablokowanie 

niekorzystnego metabolizmu kwasu cytrynowego.  

Wykazano także, że sposób inokulacji bakterii istotnie (p<0,05) determinował 

kwasowość lotną wina, wyrażaną w przeliczeniu na kwas octowy. Najwyższą kwasowością 

lotną charakteryzowały się wina po procesie fermentacji spontanicznej, jednak w żadnym                   

z analizowanych wariantów poziom kwasowości lotnej nie przekraczał dopuszczalnego limitu 

określonego w PN, a tym samym nie wpływał na zmianę jakości oraz aromatu uzyskiwanych 

win. Wbrew powszechnym obawom producentów wina, że zastosowanie procesu fermentacji 

jabłkowo-mlekowej, a w szczególności techniki jednoczesnej inokulacji drożdży i bakterii, 

może prowadzić do niekorzystnego wzrostu kwasowości lotnej, wina uzyskane tą techniką   

nie wykazały wzrostu kwasowości lotnej, a dodatkowo odnotowano w nich najniższe stężenia 

cukrów resztkowych, co może mieć korzystny wpływ stabilność mikrobiologiczną i chronić 

przed nadprodukcją niepożądanych metabolitów. 
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Ad.2. Wskazanie możliwości wykorzystania procesu fermentacji jabłkowo-mlekowej             

w celu ukierunkowania biosyntezy wybranych związków zapachowych 

modyfikujących aromat wytwarzanych win gronowych  

 

Publikacja 

Lasik-Kurdyś M., Majcher M., Nowak J. (2018) Effects of different techniques of malolactic 

fermentation induction on diacetyl metabolism and biosynthesis of selected aromatic esters in 
cool-climate grape wines. Molecules 23 (10), 2549 
https://doi.org/10.3390/molecules23102549  

 

 

Rolą procesu fermentacji jabłkowo – mlekowej, poza biologicznym odkwaszeniem 

moszczu i wina, jest modyfikacja smaku i aromatu powstającego wina. Bakterie fermentacji 

jabłkowo-mlekowej na drodze biosyntezy szeregu metabolitów takich jak kwasy, aldehydy, 

alkohole wyższe, estry, mogą wspomagać usunięcie niepożądanych aromatów roślinnych lub 

ziołowych wzbogacając jednocześnie wino w aromaty owocowe i kwiatowe (Antalick i in., 

2012; Sumby i in., 2010; Maicas i in., 1999; Nielsen i Richelieu, 1999; Romano i in., 1998; 

Henick-Kling, 1995). Stąd, drugim przyjętym przeze mnie kierunkiem badań, była analiza 

możliwości kreowania i modyfikacji aromatu wytwarzanych win poprzez zastosowanie 

różnych technik inokulacji bakterii FJM. Do badań użyto winogrona z polskich winnic, jako 

przykład surowca z chłodnych regionów winiarskich, o podwyższonej kwasowości i słabym 

aromacie, oraz takie same warianty indukcji FJM jak analizowane w pkt. Ad.1: koinokulację, 

inokulację sekwencyjną i fermentację spontaniczną. Analizie poddano zmiany koncentracji 

diacetylu oraz produktów jego metabolizmu a także wybranych estrów etylowych kwasów 

tłuszczowych.    

Diacetyl (2,3-butanodion), związek zapachowy o charakterystycznym, przyjemnym 

aromacie masła, karmelu i orzechów, syntetyzowany jest w winie zarówno podczas 

fermentacji alkoholowej jak i jabłkowo-mlekowej ale z różną intensywnością. Po fermentacji 

alkoholowej jego koncentracja jest relatywnie niska i nie ma znaczenia sensorycznego. 

Dlatego, w celu wprowadzenia diacetylu do profilu związków aromatycznych wina proces 

winifikacji można wzbogacić o  fermentację jabłkowo-mlekową. Poza diacetylem (produktem 

pośrednim degradacji kwasu cytrynowego) w winie pojawiają się również produkty jego 

metabolizmu: acetoina (3-hydroksy-2-butanon) i 2,3-butandiol.    

Stężenie diacetylu jest bardzo istotne z punktu widzenia jakości wytwarzanego wina. 

Próg wyczuwalności uzależniony jest od rodzaju i składu chemicznego wina. W wysokim 

stężeniu (przekraczającym 5-7 mg/dm3) diacetyl uważany jest za drażniący i niepożądany, 

https://doi.org/10.3390/molecules23102549
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podczas gdy przy koncentracji ok. 1-4 mg/dm3, w zależności od rodzaju wina wprowadza 

przyjemny maślany, orzechowo-karmelowy aromat (Bartowsky i Henschke, 2004).                      

Na podstawie chemicznej i sensorycznej analizy zarówno białych jak czerwonych win 

wykazano istotny (p<0,05) wpływ nie tylko zastosowania FJM ale również metody              

indukcji procesu na intensywność biosyntezy diacetylu. Stwierdzono jednoznacznie,                     

że najkorzystniejsze stężenie diacetylu można uzyskać metodą równoczesnej fermentacji 

alkoholowej i jabłkowo-mlekowej Stężenie diacetylu w winach wytworzonych tą techniką 

mieściło się w granicach od 2,19 do 4,06 mg/dm3. Jednocześnie wykazano istotne 

niebezpieczeństwo stosowania spontanicznego procesu FJM. Wina po takiej obróbce 

charakteryzowały się podwyższoną koncentracją diacetylu (od 7,44 do 9,22 mg/dm3) a ich 

aromat oceniono na niekorzystny, zbyt intensywny, masłowy.  

Zastosowanie FJM istotnie wpływało również na biosyntezę acetoiny i 2,3-butandiolu. 

Podobnie jak w przypadku diacetylu, najwyższe ilości rejestrowano przy zastosowaniu 

procesu spontanicznego, natomiast porównując metodę koinokulacji i inokulacji  

sekwencyjnej, niższe koncentracje uzyskiwano w efekcie równoczesnej fermentacji 

alkoholowej i jabłkowo-mlekowej. Jednakże, ze względu na relatywnie wysokie progi 

wyczuwalności, obecność tych związków nie miała znaczenia sensorycznego.     

Analiza ilościowych zmian diacetylu, acetoiny i 2,3-butandiolu pozwoliła stwierdzić, 

że intensywność ich biosyntezy jest ujemnie skorelowana z dynamiką redukcji kwasu 

jabłkowego do mlekowego. Wraz ze wzrostem dynamiki FJM, obniża się koncentracja 

diacetylu i produktów jego rozpadu w winie. Spontaniczna FJM (ze względu na najsłabszą 

dynamikę) jest więc najmniej korzystna, a dodatkowo zastosowane w tym procesie 

przewietrzanie wina, może przyczyniać się do jeszcze większej produkcji diacetylu 

(Hernandez-Orte i in., 2009).   

W kolejnym etapie badań, analizie poddano jakościowe i ilościowe zmiany związków 

estrowych (mleczanu etylu, bursztynianu dietylu, propionianu etylu, heksanianu etylu, 

oktanianu etylu, octanu etylu, octanu izoamylu i octanu 2-fenyloetylu). Uzyskane rezultaty 

pozwoliły stwierdzić, że wprowadzenie fermentacji jabłkowo-mlekowej do procesu produkcji 

wina wpłynęło istotnie (p<0,05) na zwiększenie koncentracji badanych estrów. Najwyższą 

koncentrację estrów, w zakresie od 192 do 246 mg/dm3, uzyskano przy zastosowaniu metody 

równoczesnej fermentacji alkoholowej i jabłkowo-mlekowej (koinokulacji). Związkiem 

zdecydowanie dominującym był mleczan etylu, jeden z najbardziej charakterystycznych 

związków aromatycznych produkowanych podczas FJM o łagodnym owocowo–maślanym 

aromacie. Owocowy, jabłkowo-winogronowy aromat dodatkowo wzmacniany był syntezą 



Dr inż. Małgorzata Lasik-Kurdyś                                                                                        Załącznik 2. Autoreferat 

 19 

bursztynianu dietylu. Analiza statystyczna wykazała, że intensywność syntezy zarówno 

mleczanu etylu jak i bursztynianu dietylu była istotnie determinowana przez zastosowaną 

metodę indukcji fermentacji jabłkowo-mlekowej. Dodatkowo znaleziono wprost 

proporcjonalną zależność pomiędzy dynamiką procesu fermentacji jabłkowo-mlekowej                   

a intensywnością biosyntezy tych związków. We wszystkich badanych winach najwyższe 

koncentracje zarówno mleczanu etylu (134 – 173 mg/dm3) jak i bursztynianu dietlu                    

(1,88 – 2,63 mg/dm3) odnotowywane były w wariancie koinokulacji, w której obserwowano 

też najwyższą dynamikę i efektywność przemian malolaktycznych (Ad. 1). Natomiast 

mniejsze ilości estrów znajdowano w winach uzyskanych z zastosowaniem odpowiednio 

fermentacji sekwencyjnej i spontanicznej. Zbadana i opisana korelacja pomiędzy techniką 

indukcji FJM a intensywnością biosyntezy aromatów owocowych, może z powodzeniem 

stanowić narzędzie do kreowania i modelowania aromatu wytwarzanego wina w zależności 

od potrzeb technologicznych czy preferencji rynku.   

Na skutek FJM odnotowano również podwyższenie koncentracji propionianu etylu 

wzbogacającego bukiet wina w owocowy aromat ananasowy. Metoda indukcji FJM nie miała 

jednak istotnego wpływu (p>0,05) na intensywność jego biosyntezy. Dwa kolejne estry 

etylowe: heksanian etylu (aromat jabłka, truskawki, banana) oraz oktanian etylu (aromat 

owocowo-kwiatowy) pojawiły się we wszystkich analizowanych winach ale ich biosynteza 

nie była następstwem wprowadzenia do procesu winifikacji procesu FJM. 

Potwierdzono, że sposób indukcji FJM miał wpływ (p<0,05) na syntezę estrów octanowych 

(octanu etylu i octanu izoamylu). Najwyższe stężenia tych związków rejestrowano za skutek 

spontanicznej FJM. Mogło to być spowodowane istotnie wyższym poziomem kwasowości 

lotnej (wyrażanej w przeliczeniu na kwas octowy) charakterystycznym dla tego wariantu 

winifikacji (Ad. 1). Wykazano, że technika kierowanej indukcji FJM (koinokulacji                            

i inokulacji sekwencyjnej) pozwala na kontrolę intensywności biosyntezy tych estrów.                  

W większości analizowanych win po FJM, istotnie niższą koncentrację octanu etylu i octanu 

izoamylu odnotowano w winach, w których zastosowano koinokulację. Można więc  

wnioskować, że prowadzenie równoczesnej fermentacji alkoholowej i jabłkowo-mlekowej 

zabezpiecza wino przed nadmiarem tych estrów. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia 

ich koncentracji w gotowym winie. Obecność tych estrów w profilu związków 

aromatycznych, podkreśla i wzbogaca aromat wina w przyjemne nuty owocowo-bananowe, 

natomiast ich nadmiar dyskwalifikuje produkt na skutek pojawienia się intensywnych 

aromatów chemicznych: rozpuszczalnika, farby czy lakieru.   
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Analiza sensoryczna badanych win jednoznacznie wskazała, że proces FJM pozwolił 

na istotną modyfikację aromatu. Wina wytworzone metodą równoczesnej fermentacji 

alkoholowej i jabłkowo-mlekowej wyróżniały się większą świeżością i intensywniejszymi 

aromatami owocowymi, w porównaniu z metodą inokulacji sekwencyjnej.  Natomiast, na 

skutek braku kontroli procesu, w przypadku fermentacji spontanicznej, wytworzone wina 

charakteryzowały się podwyższonym smakiem goryczy oraz nieprzyjemnym maślanym 

aromatem.     

 

 

 

Ad.3.  Charakterystyka   aktywności   przeciwdrobnoustrojowej   substancji 

bakteriocynopodobnych, syntetyzowanych przez bakterie z gatunku Oenococcus 

oeni, wobec niekorzystnej dla wina mikroflory.   

 

Publikacja: 

Lasik-Kurdyś M., Sip A. (2018) Evaluation of the antimicrobial activity of bacteriocin-like 
inhibitory substances  of  enological  importance  produced  by  Oenococcus oeni isolated 

from wine. European Food Research and Technology 
https://doi.org/10.1007/s00217-018-3169-2 

 

 

Zastosowanie fermentacji jabłkowo-mlekowej może przyczynić się do podwyższenia 

stabilności mikrobiologicznej wina. Bakterie malolaktyczne zużywają cukry resztkowe, 

niewykorzystane przez drożdże w fermentacji alkoholowej, a także metabolizują kwas 

jabłkowy, redukując w ten sposób potencjalne źródła węgla dla niekorzystnej mikroflory. 

Dodatkowo bakterie malolaktyczne, należące do grupy bakterii kwasu mlekowego, mają 

zdolność do biosyntezy bakteriocyn, niskocząsteczkowych związków peptydowych                    

o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, wydzielanych przez niektóre bakterie w celu 

zahamowania wzrostu i aktywności mikroorganizmów konkurencyjnych.  

W literaturze tematu można znaleźć doniesienia o biosyntezie związków o charakterze 

bakteriocyn przez bakterie malolaktyczne. Producentami są jednak bakterie spontanicznej 

FJM takie jak: Lactobacillus plantarum, Pediococcus pentosaceus czy Leuconostoc 

mesenteroides (Rojo-Bezares i in., 2007; Maldonado i in., 2003; Nel i in., 2002; Yurdugul i 

Bozoglu, 2002; Holo i in., 2001; Strasser de Saad i Manca de Nadra, 1993). Mogą one 

przyczyniać się do zepsucia wina w wyniku nadmiernej produkcji niepożądanych 

metabolitów, takich jak kwasy organiczne, związki aromatyczne, aldehyd octowy, aminy 
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biogenne, karbaminian etylu i inne (Masque i in., 2011; Beneduce i in., 2010; Loureiro i 

Malfeito-Ferreira, 2003; Osborne i in., 2000).  

Dla przeprowadzenia kontrolowanego, dynamicznego i bezpiecznego procesu FJM,                       

w praktyce przemysłu winiarskiego stosuje się kultury starterowe zawierające bakterie                        

z gatunku Oenococcus oeni. Dlatego, kolejnym podjętym przeze mnie kierunkiem badań, 

było sprawdzenie czy ten gatunek bakterii również wykazuje zdolność do biosyntezy 

związków przeciwdrobnoustrojowych. Wybór takich mikroorganizmów do zastosowań 

przemysłowych może być bardzo pomocnym narzędziem w selekcji i kontroli aktywności 

drobnoustrojów podczas procesu winifikacji.  

Podjęte w tym celu badania przeprowadzono z zastosowaniem bakterii fermentacji 

jabłkowo-mlekowej wyizolowanych z win gronowych, otrzymanych w ramach współpracy  

ze Spanish Type Culture Collecion. Istotą badań, była ocena możliwości biosyntezy 

związków bakteriocynopodobnych (BLIS – bacteriocin-like inhibitory substances) przez 

izolat Oenococcus oeni (gatunek powszechnie stosowany w kulturach starterowych do 

inicjacji FJM). Aktywność przeciwdrobnoustrojową tych związków oceniono wobec                   

10 mikroorganizmów wskaźnikowych – izolatów bakterii malolaktycznych z rodzaju:  

Lactobacillus, Leuconostoc i Pediococcus odpowiedzialnych za obniżanie jakości wina.  

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że testowany izolat Oenococcus 

oeni wykazywał antagonistyczną aktywność w stosunku do wszystkich badanych szczepów 

bakterii malolaktycznych, przy czym najsilniej ograniczał wzrost Leuconostoc mesenteroides 

i Pseudomonas pentosaceus. Wykazano, że aktywność antagonistyczna Oenococcus oeni 

wobec wszystkich badanych szczepów wskaźnikowych była następstwem konkurencji 

pomiędzy bakteriami, natomiast aktywność wobec Lactobacillus brevis, Leuconostoc 

mesenteroides i Pediococcus pentosaceus również skutkiem syntezy egzogennych 

metabolitów. Tak silny efekt konkurencyjnego wpływu Oenococcus oeni na pozostałe 

mikroorganizmy wskazuje, iż ten gatunek bakterii ma duży potencjał do dominacji 

środowiska i kontroli procesu, co z punktu widzenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego FJM 

jest nadzwyczaj istotne. Następnie wykazano również, że wśród bioaktywnych egzogennych 

metabolitów Oenococcus oeni są substancje bakteriocynopodobne, cechujące się wysoką 

specyficznością działania. Najsilniejsze działanie bakteriobójcze wykazano w stosunku do 

Leuconostoc mesenteroides i Pseudomonas pentosaceus.  

Analizując dynamikę biosyntezy przeciwdrobnoustrojowych metabolitów 

odnotowano, że są one wytwarzane pod koniec fazy logarytmicznego wzrostu, a maksymalną 

aktywność w środowisku osiągają pomiędzy 15 a 20 godziną inkubacji. Możliwość ich 
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biosyntezy uzależniona była istotnie (p<0,05) od temperatury. Najwyższą efektywność 

osiągano w temp. 20ºC (maksymalna aktywność 3200 AU/cm3), a najniższą w temp. 37ºC 

(produkcja śladowa 100-200 AU/cm3). Temperatura inkubacji okazała się też istotna z punktu 

widzenia stabilności wyprodukowanych związków bakteriocynopodobnych. W zakresie  

temp. 10-20ºC aktywność przeciwdrobnoustrojowa po osiągnięciu plateu utrzymywała się na 

stałym poziomie, natomiast w wyższych temperaturach obserwowano stopniowe obniżanie 

aktywności. Może to sugerować termiczną inaktywację badanych związków.       

Fizykochemiczna charakterystyka bakteriocynopodobnych metabolitów Oenococcus oeni 

wykazała, że są istotnie wrażliwe na działanie enzymów proteolitycznych, ulegając    

całkowitej inaktywacji pod wpływem działania pronazy E, proteinazy K, pepsyny, trypsyny                      

i α-chymotrypsyny. Pozostają natomiast całkowicie obojętne wobec obróbki α-amylazą, 

katalazą, lipazą i lizozymem. Bioaktywne metabolity cechowały się również wysoką 

termoodpornością, nie tracąc swojej aktywności w 100ºC przez 20 min lub w 80ºC przez             

30 min. Całkowitej inaktywacji ulegały dopiero po 15 min w temp. 121ºC. Ta stosunkowo 

wysoka termostabilność (jak dla związków peptydowych) substancji bakteriocynopobnych 

może wynikać z ich struktury o niskiej złożoności (być może ze względu na brak struktury 

trzeciorzędowej) lub z obecności wiązań kowalencyjnych, które pomagają stabilizować 

białkową strukturę globularną (Navarro i in., 2000; De Vuyst i Vandamme, 1994). 

Poddane analizie związki bioaktywne charakteryzowały się całkowitą stabilnością                         

w środowisku o pH od 2,0 do 8,0. Swoją zdolność do bakteriobójczego działania traciły 

natomiast w środowisku o wyższym pH, co z punktu widzenia warunków kwasowości jakie 

panują w procesie winifikacji, nie ma istotnego znaczenia. Na podstawie fizykochemicznej 

charakterystyki bioaktywnych metabolitów stwierdzono, że bakteriocynopodobne związki 

syntetyzowane przez Oenococcus oeni są prostymi, termoodpornymi białkami, stabilnymi              

w środowisku o pH od 2,0 do 8,0.       

W ostatnim etapie badań wykazano, że wprowadzenie bakteriocynopodobnych metabolitów 

do środowiska hodowli znacząco zmieniało dynamikę wzrostu bakterii wskaźnikowych. 

Nawet najniższa dawka (200 AU/cm3) powodowała znaczny spadek dynamiki wzrostu 

Pediococcus pentosaceus. Zastosowanie dawki 400 - 800 AU/cm3 substancji 

bakteriocynopodobnych redukowało ich liczebność o 1-2 cykli logarytmicznych podczas 

pierwszych czterech godzin inkubacji, a następnie powstrzymało wzrost tych bakterii, 

utrzymując ich liczbę na stabilnym poziomie.  

Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że gatunek Oenococcus oeni wykazuje 

zdolność do biosyntezy związków białkowych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, które 
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można sklasyfikować jako związki bakteriocynopodobne (BLIS). Wykorzystanie w praktyce 

przemysłowej kultur starterowych, wyselekcjonowanych pod kątem biosyntezy substancji 

bakteriocynopodobnych, może być bardzo pomocne w kontroli stabilności mikrobiologicznej 

procesu i zabezpieczaniu wina przez zepsuciem. Inhibicja niekorzystnej mikroflory na drodze 

biosyntezy BLIS, może również przyczynić się do istotnej redukcji siarkowania wina,                 

co znalazłoby zapewne ogromne uznanie zarówno wśród producentów wina jak również 

wśród konsumentów.   

 

 

 

 
 

  

Podsumowanie i możliwości aplikacyjne uzyskanych wyników badań 
 

 

Przedstawione wyniki badań są pierwszymi doniesieniami dotyczącymi wykorzystania 

procesu fermentacji jabłkowo-mlekowej (FJM) do obróbki moszczów gronowych                             

o wyróżniająco wysokiej koncentracji kwasu jabłkowego. Wykazane współzależności oraz 

zaproponowane rozwiązania technologiczne zostały opracowane dla obróbki bardzo 

specyficznych surowców, do których należą winogrona uprawiane w chłodnych regionach 

winiarskich, na przykładzie Polski.    

  Uzyskane wyniki badań wskazują, iż uzupełnienie tradycyjnego procesu produkcji 

win gronowych w proces fermentacji jabłkowo-mlekowej prowadzonej równocześnie                        

z fermentacją alkoholową, może stanowić użyteczne narzędzie do kreowania jakości 

wytwarzanych win. Wykazano, iż taka modyfikacja procesu winifikacji jest szczególnie 

korzystna w obróbce kwaśnych i słabo aromatycznych moszczy gronowych , typowych dla 

chłodnych regionów winiarskich. Znaleziono silne zależności pomiędzy techniką indukcji 

fermentacji jabłkowo-mlekowej a specyfiką przebiegu procesu winifikacji oraz jakością 

powstających win. Przydatność badanych technik indukcji FJM, analizowanych pod kątem 

dynamiki i efektywności redukcji kwasowości oraz jakości uzyskanych win, uszeregowano                             

w następującej kolejności: koinokulacja > inokulacja sekwencyjna > fermentacja 

spontaniczna. Jako najkorzystniejszą technikę, wskazano koinokulację drożdży winiarskich                  

i bakterii fermentacji jabłkowo-mlekowej. Metoda pozwoliła uzyskać najwyższą dynamikę                            

i efektywność redukcji kwasowości, przy jednoczesnej, najkorzystniejszej modyfikacji 
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związków zapachowych, wzbogacającej słabo aromatyczne wina w świeże, kwiatowe                    

i owocowe wrażenia smakowo-zapachowe.   

 Dla przeprowadzenia kontrolowanego, dynamicznego i bezpiecznego procesu FJM,  

kluczowym jest zastosowanie odpowiednich kultur starterowych. Przedstawione wyniki              

po raz pierwszy prezentują badania dotyczące oceny możliwości wytwarzania przez bakterie     

z rodzaju Oenococcus oeni, zewnątrzkomórkowych metabolitów o właściwościach 

przeciwdrobnoustrojowych, sklasyfikowanych jako substancje bakteriocynopodobne (BLIS).  

Wykazano, że dobór tych mikroorganizmów pod kątem zdolności do syntezy związków                 

o charakterze przeciwdrobnoustrojowym (co nie jest obecnie objęte specyfikacją dostępnych 

preparatów komercyjnych) może spełniać istotną rolę w selekcji i kontroli aktywności  

mikroorganizmów podczas procesu winifikacji oraz determinować stabilność 

mikrobiologiczną produktu finalnego. Może również przyczynić się do istotnej redukcji 

siarkowania wina, co stanowi obecnie jeden z priorytetowych kierunków rozwoju przemysłu 

winiarskiego.  

Uzyskane rezultaty badań powinny rozwiać powszechne obawy producentów wina, 

polegające na przeświadczeniu, że zastosowanie procesu fermentacji jabłkowo-mlekowej,                 

a w szczególności techniki koinokulacji, może prowadzić do gromadzenia niekorzystnych 

metabolitów, w tym głównie wzrostu kwasowości lotnej oraz niepożądanych aromatów. 

Prezentowane wyniki, potwierdzone w kolejnych sezonach winiarskich podczas produkcji 

zarówno białych jak i czerwonych polskich win gronowych, jednoznacznie wskazują,                      

że kierowany i kontrolowany proces równoczesnej fermentacji alkoholowej i jabłkowo-

mlekowej jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla obróbki tak specyficznego surowca. 

Wykazane współzależności  pozwalają na modelowanie i optymalizację procesu winifikacji, 

w zależności od możliwości surowcowych i technologicznych. Mogą być praktycznym 

narzędziem w kreowaniu jakości sensorycznej i żywieniowej win wytwarzanych w chłodnych 

regionach klimatycznych.   

 

 

 

 

 

 

 



Dr inż. Małgorzata Lasik-Kurdyś                                                                                        Załącznik 2. Autoreferat 

 25 

Wykaz cytowanej literatury 

 

1. Abrahamse CE, Bartowsky EJ (2012) Timing of malolactic fermentation inoculation in Shiraz 
grape must and wine: influence on chemical composition. World J Microbiol Biotechnol 28, 
255–265 

2. Alexandre H, Costello PJ, Remize F, Guzzo J, Guilloux-Benatier M (2004) Saccharomyces 
cerevisiae–Oenococcus oeni interactions in wine: current knowledge and perspectives. Int J 

Food Microbiol 93, 141–154 

3. Antalick G, Perello MC, de Revel G (2012) Characterization of fruity aroma modifications in 

red wines during malolactic fermentation. J Agric Food Chem 60, 12371–12383 

4. Arnink K, Henick-Kling T (2005) Influence of Saccharomyces cerevisiae and Oenococcus 

oeni strains on successful malolactic conversion in wine. Am J Enol Vitic 56, 228–237 

5. Bartowsky EJ (2009) Bacterial spoilage of wine and approaches to minimize it. Lett Appl 
Microbiol 48, 149–156 

6. Bartowsky EJ, Henschke PA (2004) The buttery attribute of wine-diacetyl-desirability, 

spoilage and beyond. Int J Food Microbiol 96 (3), 235-252 

7. Beneduce L, Romano A, Capozzi V, Lucas P, Barnafon L, Bach B, Vuchot P, Grieco F, Spano 

G (2010) Biogenic amine in wines. Ann Microbiol 60:573–578 

8. Costello PJ, Morrison RH, Lee RH, Fleet GH (1983) Numbers and species of lactic acid 

bacteria in wines during vinification. Food Technol Aust 35, 14–18 

9. Davis CR, Wibowo DJ, Lee TH, Fleet GH (1986) Growth and metabolism of lactic acid 

bacteria during and after malolactic fermentation of wines at different pH. Appl Environ 

Microbiol 51, 539–545 

10. Davis CR, Wibowo D, Eschenbruch R, Lee TH, Fleet GH (1985) Practical implications of 

malolactic fermentation in wine. J Appl Bacteriol 63, 513–521  

11. De Vuyst L, Vandamme EJ (1994) Antimicrobial potential of lactic acid bacteria. W: 

Bacteriocins of Lactic acid bacteria. Pod red. De Vuyst L and Vandamme EJ, Glasgow, 
Blackie Academie & Professional 

12. Gambaro A, Boido E, Zlotejablko A, Medina K, Lloret A, Dellacassa E, Carrau F (2001) 

Effect of malolactic fermentation on the aroma properties of Tannat wine. Aust J Grape Wine 
Res 7, 27–32 

13. Guzzon R, Malacarne M, Moser S, Larcher R (2015) Together is better. Experience of 

simultaneous fermentation of yeast and bacteria as a possible strategy to prevent stuck 
fermentation in difficult wines. Wine Stud 4, 4941 

14. Henick-Kling T (1995) Control of malo-lactic fermentation in wine: energetics, flavour 

modification and methods of starter culture preparation. J Appl Bacteriol Symp Suppl 79, 29–
37 

15. Henick-Kling T (1993) Malolactic fermentation. W: Wine microbiology and biotechnology. 

Pod red. Fleet GH, Harwood Academic Publishers, Switzerland 

16. Hernandez-Orte P, Lapena AC, Escudero A, Astrain J, Baron C, Pardo I, Polo L, Ferrer S, 
Cacho J, Ferreira V (2009) Effect of micro-oxygenation on the evolution of aromatic 

compounds in wines: malolactic fermentation and ageing in wood. Food Sci Technol 42, 391–
401 

17. Holo H, Jeknic Z, Daeschel M, Stevanovic S, Nes IF (2001)  Plantaricin W from 

Lactobacillus plantarum belong to a new family of two-peptide lantibiotics. Microbiol 147, 

643-651 



Dr inż. Małgorzata Lasik-Kurdyś                                                                                        Załącznik 2. Autoreferat 

 26 

18. Izquierdo Canas PM, Perez Martin F, Garcia Romero E, Sesena Prieto S, Palop Herreros ML 

(2012) Influence of inoculation time of an autochthonous selected malolactic bacterium on 
volatile and sensory profile of Tempranillo and Merlot wines. Int J Food Microbiol 156, 245–

254 

19. Jussier D, Dube Morneau A, de Orduna RM (2006) Effect of simultaneous inoculation with 

yeast and bacteria on fermentation kinetics and key wine parameters of cool-climate 
Chardonnay. Appl Environ Microbiol 72, 221–227 

20. Knoll C, Fritsch S, Schnell S, Grossmann M, Rauhut D, du Toit M (2011) Influence of pH and 
ethanol on malolactic fermentation and volatile aroma compound composition in white wines. 

Food Sci Technol 44, 2077–2086 

21. Knoll C, Fritsch S, Schnell S, Grossmann M, Krieger-Weber S, du Toit M, Rauhut D (2012) 

Impact of different malolactic fermentation inoculation scenarios on Riesling wine aroma. 
World J Microbiol Biotechnol 28, 1143–1153 

22. Lerm E, Engelbrecht L, du Toit M (2010) Malolactic fermentation: The ABC’s of MLF. S Afr 

J Enol Vitic 31, 186–212 

23. Liu SQ (2002) A review: Malolactic fermentation in wine—Beyond deacidification. J Appl 

Microbiol 92, 589–601 

24. Lonvaud-Funel A, Joyeux A (1993) Antagonism between lactic acid bacteria of wines: 

inhibition of Leuconostoc oenos by Lactobacillus plantarum and Pediococcus pentosaceus. 
Food Microbiol 10, 411-419 

25. Loureiro V, Malfeito-Ferreira M (2003) Spoilage yeasts in the wine industry. Int J Food 
Microbiol 86, 23–50 

26. Maicas S, Gil JV, Pardo I, Ferrer S (1999) Improvement of volatile composition of wines by 

controlled addition of malolactic bacteria. Food Res Int 32, 491–496 

27. Maldonado  A, Ruiz-Barba JL, Jimenez-Diaz R (2003) Purification and genetic 

characterization of plantaricin NC8, a novel coculture-inducible two-peptide bacteriocin from 
Lactobacillus plantarum NC8. App Environ Microbiol 69, 383-389 

28. Massera A, Soria A, Catania C, Krieger S, Combina M (2009) Simultaneous inoculation of 
Malbec (Vitis vinifera) musts with yeast and bacteria: effects on fermentation performance, 

sensory and sanitary attributes of wines. Food Technol Biotechnol 47, 192–201 

29. Masque MC, Soler M, Zaplana B, Franquet R, Rico S, Elorduy X, Puig A, Bertran E, 

Capdevila F, Palacios AT, Romero SV, Heras JM, Krieger-Weber S (2011) Ethyl carbamate 
content in wines with malolactic fermentation induced at different points in the vinification 

process. Ann Microbiol 61, 199–206 

30. Navarro L, Zarazaga M, Saenz J, Ruiz-Larrea F, Torres C (2000) Bacteriocin production by 

lactic acid bacteria isolated from Rioja red wines. J Appl Microbiol 88, 44-51 

31. Nehme N, Mathieu F, Taillandier P (2008) Quantitative study of interactions between 

Saccharomyces cerevisiae and Oenococcus oeni strains. J Microbiol Biotechnol 35, 685–693 

32. Nel HA, Bauer R, Wolfaardt GM, Dicks LM (2002) Effect of bacteriocins pediocin PD-1, 

plantaricin 423 and nisin on biofilms of Oenococcus oeni on a stainless steel surface. Am J 

Enol Vitic 53, 191-196 

33. Nielsen JC, Riechelieu M (1999) Control of flavor development in wine during and after 

malolactic fermentation by Oenococcus oeni. Appl Environ Microbiol 65, 740-745 

34. Osborne JP, Edwards CG (2006) Inhibition of malolactic fermentation by Saccharomyces 

cerevisiae during alcoholic fermentation under low- and high nitrogen conditions: a study in 
synthetic media. Aust J Grape Wine Res 12, 69–78 



Dr inż. Małgorzata Lasik-Kurdyś                                                                                        Załącznik 2. Autoreferat 

 27 

35. Osborne JP, de Ordona RM, Pilone GJ, Liu SQ (2000) Acetaldehyde metabolism by wine 

lactic acid bacteria. FEMS Microbiol Lett 191, 51–55 

36. Ribereau Gayon J, Dubourdieu D, Doneche B, Lonvaud A (2006) Lactic acid bacteria. W: 

Handbook of enology: The Microbiology of Wine and Vinifications, II-ga edycja pod red. 

Ribereau-Gayon J, Dubourdieu D, Doneche B, Lonvaud A, Wydawnictwo Whiley: London, 
UK, ISBN 0-470-01034-7 

37. Rojo-Bezares B, Saenz Y, Navarro L, Zarazaga M, Ruiz-Larrea F, Torres C (2007) Coculture-

inducible bacteriocin activity of Lactobacillus plantarum strain J23 isolated from grape must. 
Food Microbiol 24, 482-491 

38. Romano P, Brandolini V, Ansaloni C, Menziani E (1998) The production of 2,3-butanediol as 

a differentiating character in wine yeasts. World J Microbiol Biotechnol 14, 649–653 

39. Strasser de Saad AM, Manca de Nadra M (1993) Characterization of bacteriocin produced by 

Pediococcus pentosaceus from wine. J Appl Bacteriol 74, 406-410  

40. Sumby KM, Grbin PR, Jiranek V (2010) Microbial modulation of aromatic esters in wine: 

Current knowledge and future prospects. Food Chem 121, 1–16 

41. Terrada N, Orduna RM (2009) Determination of the essential nutrient requirements of wine-

related bacteria from the genera Oenococcus and Lactobacillus. Int J Food Microbiol 133, 8–

13 

42. Tristezza M, di Feo L, Tufariello M, Grieco F, Capozzi V, Spano G, Mita G, Grieco F (2016) 

Simultaneous inoculation of yeasts and lactic acid bacteria: Effects on fermentation dynamics 
and chemical composition of Negroamaro wine. Food Sci Technol 66, 406–412 

43. Versari A, Parpinello GP, Cattaneo M (1999) Leuconostoc oenos and malolactic fermentation 

in wine: a review. J Ind Microbiol Biotechnol 23, 447–455 

44. Yurdugul S, Bozoglu F (2002) Studies on an inhibitor produced by lactic acid bacteria of 

wines on the control of malolactic fermentation. Eur Food Res Technol 215, 38-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr inż. Małgorzata Lasik-Kurdyś                                                                                        Załącznik 2. Autoreferat 

 28 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych 
 

 

 

Inne realizowane przeze mnie kierunki badawcze, w których uzyskałam wymierne 

osiągnięcia naukowo-badawcze, związane są z procesami biosyntezy, biodegradacji, 

fermentacji i mikrobiologii żywności. Obejmują one: 

1. badania nad optymalizacją i modyfikacją procesów produkcji bioetanolu                               

z wykorzystaniem niekonwencjonalnych surowców oraz metod wytwarzania,  

2. ocenę możliwości zastosowania tlenowych termofilnych procesów w celu 

biodegradacji ścieków przemysłu spożywczego charakteryzujących się wysokim 

ładunkiem zanieczyszczeń,  

3. dobór i ocenę możliwości wykorzystania bioaktywnych składników żywności,                      

w celu kształtowania jakości i wartości odżywczej innowacyjnych produktów 

spożywczych tworzonych w celach profilaktyki chorób cywilizacyjnych, 

4. analizę aktywności metabolicznej mikroorganizmów w przetwórstwie żywności                   

z zastosowaniem techniki pomiarów zmian impedancji elektrycznej środowiska 

hodowlanego, 

5. ocenę możliwości biosyntezy kwasu octowego bezpośrednio z glukozy przy 

wykorzystaniu, wyizolowanych z wina, drożdży Brettanomyces bruxellensis oraz 

zdolności tych mikroorganizmów do wchodzenia w stan żywych, lecz nie dających się 

hodować komórek (ang. viable but non-culturable, VBNC).  

 

Ad. 1.  

Procesy produkcji bioetanolu to szczególnie interesująca mnie tematyka badawcza, którą 

analizowałam w aspekcie zarówno surowcowym jak i technologicznym. Jednym z kierunków 

badań było opracowanie i wdrożenie wydajnej a jednocześnie ekologicznej, z możliwie 

najmniejszym udziałem produktów odpadowych, technologii produkcji bioetanolu. Badania te 

realizowałam biorąc udział jako wykonawca w projekcie badawczym rozwojowym MNiSW 

pt.: ”Energooszczędna i bezodpadowa produkcja bioetanolu z surowców rolniczych”.                     

Do przerobu wybrano krajowe surowce skrobiowe (kukurydzę i pszenżyto) oraz sok gęsty                   

z buraka cukrowego. Jednym z najistotniejszych elementów badań była ocena możliwości 

wykorzystania enzymów nie wymagających termicznej obróbki wstępnej surowca, jak 

również zastosowanie metody równoczesnej hydrolizy i fermentacji (ang. simultaneous 
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saccharification and fermentation, SSF) przerabianych zacierów. W rezultacie uzyskanych 

badań wykazano, że najistotniejszym elementem determinującym wydajność procesu 

produkcji bioetanolu była, istotnie zróżnicowana w zależności od rodzaju użytego surowca, 

podatność ziaren skrobi na niskotemperaturową hydrolizę enzymatyczną. Surowcem 

zdecydowanie najlepiej poddającym się metodzie SSF, oraz pozwalającym na wysokie 

wydajności etanolu były zaciery kukurydziane. Produkcja bioetanolu z pszenżyta metodą 

równoczesnej hydrolizy i fermentacji okazała się relatywnie mniej efektywna w porównaniu   

z kukurydzą. Zastosowane wzbogacanie zacierów z pszenżyta gęstym sokiem buraczanym 

pozwoliło na istotne podwyższenie wydajności procesu. Najkorzystniejszy okazał się wariant 

wzbogacania zacieru z pszenżyta 5%-owym dodatkiem soku gęstego buraczanego cyklicznie 

co 12h. Uzyskiwana wydajność procesu sięgała średnio 58,3% w stosunku do wydajności 

teoretycznej. Zastosowanie dodatkowej modyfikacji (zalew wodą o temp 80ºC na początku 

procesu) przyczyniło się do zwiększenia podaży cukrów fermentujących z zacieru, co w 

efekcie pozwoliło na podwyższenie wydajności procesu średnio do 66,8% w stosunku do 

wydajności teoretycznej.         

Mój udział w tych badaniach skupiał się także na ocenie możliwości recyrkulacji 

frakcji wodnej wywaru uzyskiwanego po procesie destylacji. Na podstawie uzyskanych 

wyników wykazano, że zawracanie wodnej frakcji wywaru w ilości stanowiącej od 25                   

do 75% udziału części wodnej, użytej do przygotowania kolejnego zacieru, nie zakłócało 

procesu fermentacji alkoholowej. Jedynym czynnikiem ryzyka mogła być istotnie 

podwyższona koncentracja potasu w środowisku fermentacyjnym. Stwierdzono jednak,                

że nawet kilkukrotnie podwyższone stężenie potasu nie miało istotnego wpływu na wydajność 

produkcji bioetanolu. Ostatecznie wykazano, że zastosowanie minimum 25-ciu cykli 

recyrkulacji frakcji wodnej wywaru, stanowiącego nawet 75% frakcji wodnej używanej                       

do przygotowania zacieru, nie miało inhibującego wpływu na przebieg procesu fermentacji              

i nie obniżało jego wydajności. Opracowanie powyższej technologii miało cenny wymiar 

aplikacyjny dla energooszczędnej i bezodpadowej produkcji bioetanolu. W rezultacie badań 

jednoznacznie stwierdzono, że możliwość zawracania i wielokrotnego wykorzystania wywaru 

pozwala na istotne ograniczenie zużycia wody a tym samym redukuje ilość wytwarzanych 

ścieków. Uzyskane wyniki badań opublikowane zostały w czasopismach: African Journal of 

Biotechnology (JCR, II.A.15, zał. 4), Acta Scientarum Polonorum (II.D.2.2, zał. 4), oraz Aparatura 

Badawcza i Dydaktyczna (II.D.3.11, II.D.3.20, zał. 4).  
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 Drugim kierunkiem badań w zakresie produkcji bioetanolu było opracowanie indeksu 

gatunkowego roślin o cechach przydatnych w produkcji etanolu na cele energetyczne, a także 

określenie wpływu zabiegów agrotechnicznych na zwiększenie przydatności technologicznej 

wytypowanych surowców. Te badania realizowałam biorąc udział w projekcie POIG pt.:  

”Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin 

energetycznych”. Analizie poddano różne rody/odmiany oraz mieszańce buraków cukrowych, 

żyta, pszenżyta, kukurydzy i pszenicy, z uwzględnieniem czynników agrotechnicznych ich 

uprawy oraz lokalizacji. Mój udział w badaniach koncentrował się na kontroli przebiegu 

procesu oraz analizie aktywności kompleksów enzymatycznych dobieranych odpowiednio             

do właściwości użytego surowca. Na podstawie przeprowadzonych badań wskazano 

przydatność badanych surowców w procesie produkcji bioetanolu, oraz zaproponowano 

najefektywniejsze warunki fermentacji. Procesy opisano wskaźnikami wydajności konwersji 

skrobi do cukrów fermentujących oraz rzeczywistej wydajności etanolu ze skrobi                          

w zależności od plonowania poszczególnych surowców. Otrzymane destylaty 

charakteryzowano pod kątem profilu zanieczyszczeń. Uzyskane wyniki badań zostały 

opublikowane w czasopismach: Fuel (JCR; II.A.17, zał. 4), Biomass and Bioenergy (JCR; II.A.17, 

zał. 4), oraz Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (II.D.3.27, zał. 4).          

 

 

Ad 2.  

Badania nad zastosowaniem wysokotemperaturowych tlenowych procesów 

biodegradacji ścieków przemysłu spożywczego, prowadziłam na przykładzie ścieków 

ziemniaczanych podczas realizacji pracy doktorskiej, równolegle z realizacją V-go programu 

Ramowego Unii Europejskiej p.:” Enhanced, Intelligent Processing of Food and Related 

Wastes using Thermophilic Populations”. Nadrzędnym celem projektu było opracowanie 

technologii dynamicznego i efektywnego procesu oczyszczania ścieków o wysokim ładunku 

zanieczyszczeń organicznych pochodzących z przemysłu spożywczego.  

Na podstawie uzyskanych wyników badań wykazano istotny wpływ temperatury 

procesu na przebieg biodegradacji ścieków o wysokim obciążeniu biologicznym. 

Najefektywniej procesy oczyszczania zachodziły w temperaturze 45C. Wykazano, iż wraz             

z podwyższaniem temperatury, w zakresie od 45 do 62C, obniżała się dynamika 

biodegradacji oraz jej efektywność odpowiednio  z 81 do 63% redukcji ChZT. Odnotowano, 
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iż wraz z podwyższaniem temperatury procesu, obniżała się również dynamika i efektywność 

utylizacji składników ścieków, takich jak: węgiel organiczny, azot i fosfor. Optymalizację 

procesów, jak również analizę wpływu ładunku obciążenia ścieków, oraz dostępności tlenu   

na efektywność biodegradacji prowadzono w warunkach hodowli okresowych, ciągłych           

oraz z recyrkulacją komórek. Rezultaty badań wyraźnie wskazały, że najwyższe tempo 

redukcji ChZT ścieków występowało w okresie intensywnego wykorzystywania przez 

mikroorganizmy tlenu z podłoża, natomiast niedostateczny transfer tlenu do podłoża bardzo 

istotnie obniżał wydajność procesu biodegradacji.  

Mikroorganizmy użyte w procesach termofilnej biodegradacji (zarówno mieszane 

kultury jak i  pojedyncze izolaty bakterii z rodzaju Bacillus) oceniono także z punktu 

widzenia ich aktywności metabolicznej w procesie biodegradacji ścieków. Badania 

prowadzono w warunkach modelowych przy zastosowaniu metody pomiaru zmian 

impedancji elektrycznej. Metoda powszechnie stosowana do szybkiej detekcji 

mikroorganizmów, została przeze mnie zmodyfikowana na potrzeby badań nad 

intensywnością przemian metabolicznych w procesie biodegradacji ścieków. Przebieg zmian 

impedancji, obrazujący metaboliczne przemiany drobnoustrojów (intensywność biodegradacji 

składników ścieków), opisałam matematycznym modelem Gompertz’a oraz zaproponowałam 

parametry tego modelu: maksymalną szybkość zmian impedancji, czas jej osiągnięcia oraz, 

nie stosowany dotychczas w opisie zmian impedancji parametr, nazwany autorsko 

„potencjalną zdolnością biodegradacji”. Wyniki powyższych badań zostały opublikowane w 

czasopismach: Bioresource Technology (JCR; II.A.11 i II.A.12, zał. 4), Polish Journal of 

Environmental Studies (JCR; II.A.1, zał. 4), Engineering in Life Sciences (JCR; II.A.2, II.A.7 zał. 4), 

International Food Research Journal (JCR; II.A.13, zał. 4), Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 

(II.D.3.4, zał. 4). Dodatkowo możliwość wykorzystania pomiarów impedymetrycznych jako 

techniki oceny aktywności metabolicznej mikroorganizmów w procesie biodegradacji 

ścieków wraz z zaproponowanymi parametrami matematycznego modelu zgłoszono do 

Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (II.B, zał. 4).    
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Ad.3. 

Badania nad doborem i oceną możliwości wykorzystania bioaktywnych składników 

żywności wyselekcjonowanych w celu kształtowania jakości i wartości odżywczej 

wytwarzanych produktów żywnościowych, realizowałam m. in. biorąc udział w projekcie 

POIG pt.: „Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach 

prozdrowotnych”. Celem projektu było opracowanie innowacyjnej technologii produkcji 

zestawu produktów, których spożywanie będzie istotnie ograniczać ryzyko zapadalności na 

wybrane w ramach projektu choroby cywilizacyjne: choroby sercowo-naczyniowe, otyłość, 

cukrzycę i anemię. Uwzględniając charakterystykę chemiczną oraz zawartość i stabilność 

związków biologicznie aktywnych wytypowano odmiany nasion roślin strączkowych (fasola, 

bób, soczewica) oraz przyprawy i zioła (cebula, czosnek, oregano, bazylia, lubczyk) 

stanowiące podstawę nowych produktów. Następnie, opracowano technologie wytwarzania 

wybranych produktów: makaronów, chrupek ekstrudowanych, wyrobów przekąskowych i 

pasztetu.  

Optymalizując technologię produkcji szczególnie uwzględniano procesy, które 

mogłyby istotnie wpłynąć na obniżenie aktywności biologicznej (np. obróbka 

termoplastyczna) lub podwyższenie aktywności biologicznej (procesy mikrobiologiczno – 

enzymatyczne) surowca/produktu. Wykazano np. że obróbka enzymatyczna w kombinacji              

z procesem fermentacji mlekowej nasion roślin strączkowych pozwala na bardzo istotne 

podwyższenie ich potencjału przeciwutleniającego, jak również zwiększenie strawności                 

in vitro. Uzyskane produkty poddano ocenie jakości sensorycznej oraz przeanalizowano 

biochemiczne przemiany wybranych składników w modelu przewodu pokarmowego in vitro. 

Ogromnym sukcesem tych badań było przyznanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej 

Polski czterech patentów dotyczących sposobu wytwarzania makaronu, kruchych ciastek, 

ekstrudowanych chrupek oraz pasztetu (II.B, zał. 4), produktów zawierających bioaktywne 

składniki z przeznaczeniem terapeutycznym w prewencji chorób cywilizacyjnych.  

 

 

 

 

 



Dr inż. Małgorzata Lasik-Kurdyś                                                                                        Załącznik 2. Autoreferat 

 33 

Ad. 4. 

Do innych moich zainteresowań naukowych należą również badania dotyczące analizy 

aktywności metabolicznej, dynamiki oraz inhibicji wzrostu mikroorganizmów związanych                 

z przetwórstwem żywności. Tego typu eksperymenty prowadziłam na drodze analizy zmian 

impedancji elektrycznej środowiska hodowlanego podczas inkubacji badanych 

drobnoustrojów w modelowych warunkach wzrostu. Metoda ta powszechnie stosowana jest          

w przemyśle spożywczym do szybkiej detekcji mikroorganizmów. Jednakże, wykorzystanie 

zasady pomiaru, czyli zależności pomiędzy intensywnością rejestrowanych zmian impedancji 

elektrycznej środowiska hodowlanego a przemianami biochemicznymi zachodzącymi na 

skutek aktywności metabolicznej mikroorganizmów, pozwala na jej szerokie zastosowanie.    

Badania w tym zakresie obejmowały: 

 analizy aktywności przeciwdrobnoustrojowej związków biologiczne aktywnych 

zawartych w ziołach i przyprawach (cebula, czosnek, oregano, rumianek, szałwia, 

lubczyk) wobec wybranych  mikroorganizmów wskaźnikowych wyizolowanych                  

z przewodu pokarmowego człowieka (E.coli, Lactobacillus plantarum, 

Bifidobacterium animalis, Enterococcus faecium); badania pozwoliły na analizę 

interakcji pomiędzy aktywnością badanych surowców roślinnych a wzrostem 

testowanych mikroorganizmów;   

badania prowadzone były we współpracy z Instytutem Roślin i Przetworów 

Zielarskich w Poznaniu, uzyskane wyniki opublikowano w Polish Journal of 

Environmental Studies (JCR; II.A.3, zał. 4), Polish Journal of Food and Nutrition 

Sciences (JCR; II.A.5 i II.A.6, zał. 4), Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (II.D.3.5, II.D.3.8, 

zał. 4); 

 analizy dynamiki wzrostu i aktywności fermentacyjnej kultur bakteryjnych                            

i drożdżowych w procesie produkcji mlecznych napojów fermentowanych,                        

w szczególności mleka koziego, owczego i mleka klaczy przetwarzanych wprost             

lub w układach modyfikowanego stosunku białek serwatkowych do kazeinowych;             

w efekcie udało się dobrać najkorzystniejsze pary: rodzaj mleka – rodzaj kultury 

starterowej, zarówno pod katem dynamiki procesu fermentacji jak i jakości produktu 

końcowego; badania prowadzone były we współpracy z Katedrą Jakości Produktów 

Mleczarskich, UP w Poznaniu, uzyskane wyniki opublikowano w Small Ruminant 
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Research (JCR; II.A.19, zał. 4), Mljekarstvo (JCR; II.A.20, zał. 4), oraz Aparatura Badawcza               

i Dydaktyczna (II.D.3.21, zał. 4); 

 ocenę efektywności kwasu nadmrówkowego jako alternatywnego, przyjaznego 

środowisku środka do dezynfekcji ścieków; wykazano istotny, inhibujący wpływ 

kwasu wobec bakterii E coli; badania prowadzone były we współpracy z Katedrą 

Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, UP w Poznaniu, uzyskane wyniki 

opublikowano w Acta Scientarum Polonorum (II.D.2.4. zał. 4); 

 ocenę przeciwdrobnoustrojowej aktywności produktów spożywczych zawierających 

żurawinę (chrupki kukurydziane z żurawiną oraz sok jabłkowy suplementowany 

sokiem żurawinowym) wobec mikroflory chorobotwórczej przyzębia; wykazano 

istotnie inhibujący wpływ badanych produktów na wzrost Streptococcus mutans            

oraz Lactobacillus spp. odpowiadających za próchnicę i inne choroby przyzębia;  

badania realizowane były we współpracy z Zakładem Dietetyki, UP w Poznaniu,                

w ramach projektu badawczego własnego pt.: ”Ocena możliwości wykorzystania 

żywności na bazie żurawin i ich odpadów poprodukcyjnych w prewencji                               

i wspomaganiu terapii chorób przyzębia”.   

 

 

Ad. 5. 

Bardzo ciekawym, niekonwencjonalnym procesem biosyntezy, którym się 

zajmowałam, była bezpośrednia biokonwersja glukozy do kwasu octowego (z pominięciem 

fermentacji alkoholowej) na drodze tlenowego metabolizmu drożdży Brettanomyces 

bruxellensis. W badaniach stosowano podłoża modelowe zawierające glukozę jak również 

wytłoki jabłkowe. Drożdże Brettanomyces były izolatami z wina uzyskanymi z Cornell 

Enology Strain Collection (NYSAES, NY, USA). Wszystkie testowane izolaty wykazywały 

zdolność do produkcji kwasu octowego z glukozy. Intensywność napowietrzania, dostępność 

substratów węglowych oraz regulacja kwasowości były istotnymi czynnikami wpływającymi                              

na efektywność procesu. Najwyższe uzyskane wydajności sięgały 12,5 g/dm3 kwasu 

octowego. W przypadku braku glukozy w środowisku zarówno fruktoza, jak i etanol mogą 

również stanowić przyswajalne dla Brettanomyces  źródła węgla, jednak obserwowany wzrost 

i metabolizm drożdży były w takich warunkach istotnie ograniczone. Wykazano, że małe 

wymagania żywieniowe tych drożdży, zdolność do wykorzystywania różnych źródeł węgla 

oraz bezpośredniej biokonwersji glukozy do kwasu octowego to cechy dzięki którym 
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Brettanomyces mają szansę stać się mikroorganizmami alternatywnymi dla bakterii 

Acetobacter w procesie produkcji kwasu octowego. Wyniki opublikowano w formie 

monografii w j. angielskim (II.D.1, zał.4) oraz w czasopismach Nauka Przyroda Technologie 

(II.D.3.17, zał. 4), i Bromatologia i Chemia Toksykologiczna (II.D.3.14, zał. 4). 

Drożdże Brettanomyces bruxellensis znane są również ze zdolności do produkcji 

niekorzystnych związków zapachowych w winie, stanowiąc poważne zagrożenie dla 

przemysłu winiarskiego. Istnieją doniesienia, że Brettanomyces mają zdolność wchodzenia           

w stan żywych, lecz nie dających się hodować komórek (VBNC), co szczególnie mogłoby 

utrudniać ich detekcję. W swoich badaniach wykazałam zdolność wyizolowanych z wina 

Brettanomyces bruxellensis do wchodzenia w stan „viable but non-culturable” w warunkach 

stresu etanolowego. Obserwacje mikroskopowe żywych i martwych komórek,                         

z zastosowaniem barwienia fluorescencyjnego, skonfrontowano z wynikami posiewów 

płytkowych. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że stężenie etanolu 10 i 12% może być 

dla tych mikroorganizmów czynnikiem zakłócającym ich zdolności do tworzenia koloni, 

pomimo zachowania wyraźnej żywotności komórek. Nie zaobserwowano natomiast efektu 

zmniejszania wielkości komórek drożdży na skutek stresu etanolowego, co mogłoby stanowić 

dodatkowe zagrożenie podczas mikrofiltracji wina i jego zabezpieczenia przez niepożądaną 

mikroflorą. Badania prowadzone były podczas stażu naukowego w Cornell University                  

w USA, a uzyskane rezultaty zostały opublikowane w czasopiśmie Polish Journal of 

Environmntal Studies (JCR; II.A.8, zał. 4).    
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6. Podsumowanie dorobku naukowo-badawczego 

 

Całkowity dorobek naukowy wg punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

wynosi 985 punktów, w tym 105 punktów obejmuje punktacja za publikacje stanowiące 

podstawę wniosku habilitacyjnego. 

Sumaryczny Impact Factor dla opublikowanych prac wynosi 36,643 (w tym 8,428 za 

publikacje stanowiące podstawę wniosku habilitacyjnego). 

Według bazy Web of Science liczba cytowań wynosi 103 (bez autocytowań = 96). 

Index Hirscha wynosi 7.  

 

Dorobek naukowo-badawczy odejmuje: 

 26 prac (25 po uzyskaniu stopnia doktora) opublikowanych w czasopismach 

uwzględnionych w bazie JCR (w 13 pracach pełniłam rolę autora korespondencyjnego), 

 38 prac (35 po uzyskaniu stopnia doktora) opublikowanych w czasopismach nie 

uwzględnionych w bazie JCR (w 23 pracach pełniłam rolę autora korespondencyjnego), 

 3 rozdziały w monografii: 2 po uzyskaniu stopnia doktora, w j. angielskim i 1 w j. 

polskim (w 2 pracach pełniłam rolę autora korespondencyjnego) 

 4 udzielone patenty (po uzyskaniu stopnia doktora) 

 16 prac (10 po uzyskaniu stopnia doktora) konferencyjnych opublikowanych w 

pełnym tekście: 6 w j. angielskim i 10 w j. polskim (w 10 pracach pełniłam rolę autora 

korespondencyjnego) 

 83 komunikaty (74 po uzyskaniu stopnia doktora) naukowe prezentowane na 

konferencjach międzynarodowych (41) i krajowych (42) 

 11 referatów (3 po uzyskaniu stopnia doktora) wygłoszonych na konferencjach 

tematycznych: międzynarodowych (4) i krajowych (7) 

 8 innych referatów (6 po uzyskaniu stopnia doktora) wygłoszonych na zaproszenie w 

j. angielskim (3) i polskim (5) 

 17 recenzji artykułów naukowych w j. angielskim (13) i j. polskim (4).  

 

Ponadto byłam kierownikiem projektu badawczego własnego, pt.: „Zastosowanie procesu 

kierowanej fermentacji jabłkowo-mlekowej w celu biologicznego odkwaszenia oraz poprawy 

cech sensorycznych i stabilności win gronowych wytwarzanych z winogron z polskich 

winnic”, którego opublikowane wyniki badań stanowią podstawę wniosku habilitacyjnego.  
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W roli wykonawcy brałam udział w:  

 jednym projekcie międzynarodowym, realizowanym w ramach V-go Programu 

Ramowego Unii Europejskiej,  

 dwóch projektach realizowanych w ramach funduszy strukturalnych Programu 

Operacyjna Innowacyjna Gospodarka, 

 dwóch projektach krajowych. 

 

Zbiorcze zestawienie dorobku naukowego, z uwzględnieniem podziału na poszczególne 

formy aktywności wraz z obowiązującą punktacją MNiSW przedstawiono w załączniku 4.  

 

   

             


