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1. Dane osobowe 

Jolanta Elżbieta Wawrzyniak 

Miejsce pracy: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu 

Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 

10.2003 - 01.2009 stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu  

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Model matematyczny dopuszczalnego czasu pożniwnej 

konserwacji ziarna jęczmienia browarnego w niekorzystnych warunkach termicznych” 

Promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Ryniecki  

 

10.1995 - 07.2000 tytuł magistra inżyniera biotechnologii  

Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii (obecny Wydział 

Biotechnologii i Nauk o Żywności), specjalizacja: Biotechnologia Molekularna i Biochemia 

Techniczna, kierunek dypl.: Technologia Witamin i Koncentratów Spożywczych 

Tytuł pracy magisterskiej: „Badanie wpływu mikrofal na trwałość ryboflawiny w wybranych 

produktach spożywczych” 

Promotor: doc. dr Piotr Moszczyński 

 

Inne posiadane dyplomy 

03.2001 - 03.2002 dyplom ukończenia Studium Podyplomowego w zakresie Rachunkowości 

i Finansów, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (obecny Uniwersytet Ekonomiczny 

w Poznaniu), Wydział Zarządzania 

Tytuł pracy podyplomowej: „Analiza sytuacji majątkowej i finansowej oraz pokrycia 

finansowego i rentowności w przedsiębiorstwie branży spożywczej w latach 1998-2000” 

Promotor: prof. dr hab. Mirosław Hamrol 

 

12.2003  Certificate in English (FCE), University of Cambridge ESOL Examinations 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

2009 -     Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, 

Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Zakład Inżynierii i Aparatury 

Przemysłu Spożywczego (obecnie Pracownia Inżynierii Procesowej Żywności - adiunkt 

2008 - 2009 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (obecny Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu), Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii 

Żywności Pochodzenia Roślinnego, Zakład Inżynierii i Aparatury Przemysłu 

Spożywczego - asystent 

2003 - 2008 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (obecny Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu), Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii 

Żywności Pochodzenia Roślinnego, Zakład Inżynierii i Aparatury Przemysłu 

Spożywczego - uczestnik Stacjonarnego Studium Doktoranckiego 
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4. Działalność naukowo-badawcza 

4.1. Wskazanie osiągnięcia naukowego, o którym mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) 

4.1.1.  Tytuł osiągnięcia naukowego 

Osiągnięciem naukowym, będącym podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora 

habilitowanego jest cykl siedmiu powiązanych tematycznie prac ujętych pod wspólnym tytułem: 

 

„Modele predykcyjne do oceny stanu mykologicznego ziarna jęczmienia i nasion rzepaku jako 

narzędzia wspomagające procesy decyzyjne w nowoczesnych systemach zarządzających 

procesami ich pozbiorowej konserwacji” 

 

na który składają się następujące pozycje: 

 

I.B1. Wawrzyniak J.*, Waśkiewicz A., Ryniecki A. 2018. Evaluation of critical points of mould growth 

and mycotoxin production in the stored barley ecosystem with a hazardous initial microbiological 

state of grain, Journal of Stored Products Research, 77, 166-176, 

https://doi.org/10.1016/j.jspr.2018.04.008 

[35 pkt. MNiSW1; IF2018 = 1,954] 

Mój wkład w wyżej wymienioną publikację obejmował: autorstwo hipotez i koncepcji badań; 

przeprowadzenie eksperymentów; wykonanie analiz mikrobiologicznych; opracowanie, 

interpretację i analizę statystyczną wyników; sformułowanie wniosków oraz przygotowanie 

i redakcję manuskryptu. Ponadto, pełniłam funkcję autora korespondencyjnego. 

 

I.B2. Wawrzyniak, J.*, Gawrysiak-Witulska, M., Ryniecki, A., 2018. Management Control Points 

Related to the Lag Phase of Fungal Growth in a Stored Rapeseed Ecosystem. Journal of the 

American Oil Chemists’ Society, 95, 1223-1235, https://doi.org/10.1002/aocs.12130  

[30 pkt. MNiSW1; IF2018 = 1,720] 

Mój wkład w wyżej wymienioną publikację obejmował: autorstwo hipotez i koncepcji badań; 

przeprowadzenie eksperymentów; wykonanie analiz mikrobiologicznych i oznaczenia zdolności 

kiełkowania; opracowanie, interpretację i analizę statystyczną wyników; sformułowanie 

wniosków oraz przygotowanie i redakcję manuskryptu. Ponadto, pełniłam funkcję autora 

korespondencyjnego. 

 

I.B3. Wawrzyniak J.*, Gawrysiak-Witulska M.,  Rudzińska M. 2019. Dynamics of phytosterol 

degradation in a bulk of rapeseed stored under different temperature and humidity conditions. 

Journal of Stored Products Research, 83, 292-304, https://doi.org/10.1016/j.jspr.2019.07.011 

[100 pkt. MNiSW2; IF2019 = 2,123] 

Mój wkład w wyżej wymienioną publikację obejmował: autorstwo hipotez i koncepcji badań; 

przeprowadzenie eksperymentów; opracowanie, interpretację i analizę statystyczną wyników; 

sformułowanie wniosków oraz przygotowanie i redakcję manuskryptu. Ponadto, pełniłam funkcję 

autora korespondencyjnego. 

 

I.B4. Wawrzyniak, J.*, 2021. Model of Fungal Development in Stored Barley Ecosystems as 

a Prognostic Auxiliary Tool for Postharvest Preservation Systems. Food and Bioprocess 

Technology, 14, 298-309, https://doi.org/10.1007/s11947-020-02575-x 

[100 pkt. MNiSW2; IF2015-2019 = 3,666] 

https://doi.org/10.1016/j.jspr.2018.04.008
https://doi.org/10.1002/aocs.12130
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022474X18303138?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022474X18303138?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022474X18303138?via%3Dihub#!
https://doi.org/10.1016/j.jspr.2019.07.011
https://doi.org/10.1007/s11947-020-02575-x
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Mój wkład w wyżej wymienioną publikację obejmował: autorstwo hipotez i koncepcji badań; 

wykonanie symulacji komputerowych i budowę modeli predykcyjnych; opracowanie, 

interpretację i analizę statystyczną wyników; sformułowanie wniosków oraz przygotowanie 

i redakcję manuskryptu. Ponadto, pełniłam funkcję autora korespondencyjnego. 

 

I.B5. Wawrzyniak, J.*, 2020. A Predictive Model for Assessment of the Risk of Mold Growth in 

Rapeseeds Stored in a bulk as a Decision Support Tool for Postharvest Management Systems. 

Journal of the American Oil Chemists’ Society, 97, 915-927, https://doi.org/10.1002/aocs.12365 

[70 pkt. MNiSW2; IF2015-2019 = 1,869] 

Mój wkład w wyżej wymienioną publikację obejmował: autorstwo hipotez i koncepcji badań; 

wykonanie symulacji komputerowych i budowę modeli predykcyjnych; opracowanie, 

interpretację i analizę statystyczną wyników; sformułowanie wniosków oraz przygotowanie 

i redakcję manuskryptu. Ponadto, pełniłam funkcję autora korespondencyjnego. 

 

I.B6. Wawrzyniak, J.*, 2021. Prediction of fungal infestation in stored barley ecosystems using 

artificial neural networks. LWT - Food Science and Technology, 137, 110367, 

https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110367 

[100 pkt. MNiSW2; IF2015-2019 = 4,389] 

Mój wkład w wyżej wymienioną publikację obejmował: autorstwo hipotez i koncepcji badań; 

wykonanie symulacji komputerowych i budowę modeli predykcyjnych; opracowanie, 

interpretację i analizę statystyczną wyników; sformułowanie wniosków oraz przygotowanie 

i redakcję manuskryptu. Ponadto, pełniłam funkcję autora korespondencyjnego. 

 

I.B7. Wawrzyniak, J.*, 2020. Application of Artificial Neural Networks to Assess the Mycological 

State of Bulk Stored Rapeseeds. Agriculture, 10(11), 567, 

https://doi.org/10.3390/agriculture10110567 

[100 pkt. MNiSW2; IF2019= 2,072] 

Mój wkład w wyżej wymienioną publikację obejmował: autorstwo hipotez i koncepcji badań; 

wykonanie symulacji komputerowych i budowę modeli predykcyjnych; opracowanie, 

interpretację i analizę statystyczną wyników; sformułowanie wniosków oraz przygotowanie 

i redakcję manuskryptu. Ponadto, pełniłam funkcję autora korespondencyjnego. 

 

Łączna punktacja prac zgłoszonych do oceny w postępowaniu habilitacyjnym: 

• Suma punktów MNiSW = 535 pkt 

• Sumaryczny IF = 17,793 

 

Wyniki badań przedstawione w wyżej wymienionych publikacjach są rezultatem badań 

realizowanych między innymi w ramach projektu badawczego - grant nr N N313 2099 38 

przyznanego przez MNiSW, którego byłam kierownikiem. 

 
1Punkty za publikacje naliczone zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

26 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych, z liczbą punktów przyznawanych za 

publikacje w tych czasopismach.  
2Punkty za publikacje naliczone zgodnie z obowiązującym komunikatem Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych z liczbą 

punktów przyznanych za publikacje w tych czasopismach. 

 

https://doi.org/10.1002/aocs.12365
https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110367
https://doi.org/10.3390/agriculture10110567
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Sumaryczny impact factor (IF) obliczono wg bazy Journal Citation Reports, sumując współczynniki 

z roku wydania publikacji. W przypadku publikacji z roku 2020 i 2021 (pozycja 4 - 6) przyjęto IF 5-cio 

letni (2019) z uwagi na brak danych dotyczących IF z roku wydania publikacji. Dla pozycji 7 

opublikowanej w Agriculture w 2020 r. podano wartość IF z 2019 r. ze względu na brak 5-cio letniego 

współczynnika IF. 

 

Publikacjom przypisano oznaczenia porządkowe I.B1 – I.B7 zgodne z wykazem osiągnięć naukowych 

stanowiących znaczny wkład w rozwój dyscypliny technologia żywności i żywienia (załącznik 4). 

Wprowadzone symbole stanowią odnośniki do publikacji z cyklu przy powołaniach literaturowych 

w dalszej części autoreferatu. 

 

Legenda: 

MNiSW - punkty czasopism z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

IF - Impact Factor z bazy Journal Citation Reports (JCR); w dolnym indeksie podano rok lub zakres lat, 

* - autor korespondencyjny. 

 

4.1.2. Omówienie celu naukowego i uzyskanych wyników osiągnięcia 

4.1.2.1. Wprowadzenie 

Zboża są jednym z podstawowych surowców roślinnych wykorzystywanych zarówno 

w produkcji żywności jak i na cele paszowe. Światowa produkcja zbóż, w której dominują kukurydza 

(39%), ryż (26%) oraz pszenica (25%), na koniec 2018 roku osiągnęła prawie 3 mld ton (2962 mln ton), 

(www.fao.org). W czołówce uprawianych zbóż znajduje się także jęczmień, który w 2018 roku przy 

zbiorach na poziomie 141 mln ton zajmował czwarte miejsce i stanowił 5% światowej produkcji 

surowców zbożowych (www.faostat.org). Głównymi producentami jęczmienia w roku 2018 były kraje 

takie jak Rosja (12,0%), Francja (7,9%), Niemcy (6,8%), Australia (6,5%), Hiszpania (6,5%), Kanada 

(5,9%), Ukraina (5,2%) oraz Turcja (4,9%). Jęczmień jest zbożem o szerokim zastosowaniu. Jego ziarno 

na przestrzeni wieków stosowane było jako pożywienie dla ludzi, pasza, a także środek leczniczy czy 

forma pieniądza. Obecnie wykorzystywany jest głównie na cele paszowe oraz w mniejszym stopniu do 

produkcji żywności. Specyficznym kierunkiem wykorzystania jęczmienia w przemyśle spożywczym 

jest jego słodowanie, czyli poddanie ziarna kiełkowaniu w kontrolowanych warunkach. Otrzymany 

w ten sposób półprodukt - słód jest nie tylko jednym z podstawowych składników wykorzystywanych 

przy produkcji piwa, ale znajduje także zastosowanie w gorzelnictwie, przemyśle cukierniczym, 

fermentacyjnym, farmaceutycznym i innych. Z uwagi na konieczność utrzymania wysokiej zdolności 

i energii kiełkowania, ziarno jęczmienia przeznaczone na słód powinno spełniać jedne z najostrzejszych 

wymogów jakościowych, dlatego podczas procesów pozbiorowej konserwacji i przechowywania należy 

objąć je szczególnym nadzorem. 

Istoty udział w produkcji rolniczej zajmuje także rzepak (Brassica napus L.) będący jedną 

z najważniejszych roślin białkowo-oleistych uprawianych w regionach o klimacie umiarkowanym, 

gdzie stanowi on podstawowy surowiec dla przemysłu tłuszczowego i paszowego. Olej spożywczy 

pozyskiwany z nasion rzepaku charakteryzuje się nie tylko korzystnym dla zdrowia składem kwasów 

tłuszczowych, ale jest także bogatym źródłem prozdrowotnych składników bioaktywnych, takich jak 

sterole, tokoferole czy związki fenolowe, dlatego może być wykorzystany jako składnik żywności 

funkcjonalnej. Wzrost zainteresowania uprawą rzepaku w ostatnich dziesięcioleciach wynika z faktu, iż 

ulepszone odmiany tego surowca (tj. wolne od szkodliwego kwasu erukowego oraz zawierające 

obniżony poziom glukozynolanów tzw. odmiany podwójnie ulepszone - dwuzerowe „00”, typu Canola), 

pozwalają nie tylko uzyskać olej wysokiej jakości, ale umożliwiają także zagospodarowanie na cele 

http://www.faostat.org/
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paszowe śruty poekstrakcyjnej charakteryzującej się wysokim poziomem dobrze zbilansowanego 

białka. Wprowadzenie ulepszonych odmian rzepaku przyczyniło się do wzrostu jego światowej 

produkcji z 10,8 mln ton w 1980 roku do 75,0 mln ton w 2018 roku (www.fao.org). W ostatnich latach 

(2009-2018) do największych producentów rzepaku należały kraje takie jak Kanada (24,6%), Chiny 

(13,7%), Indie (7,4%), Francja (5,1%), Niemcy (7,3%), Australia (4,7%), Polska (3,5%) i Wielka 

Brytania (3,3%). Systematyczny wzrost powierzchni zasiewów i wielkości plonów rzepaku sprawia, że 

coraz większego znaczenia nabiera także proces pożniwnej konserwacji jego nasion.  

Jednym z najistotniejszych czynników biologicznych przyczyniających się do powstawania 

strat w przemyśle zbożowym i tłuszczowym jest aktywność grzybów mikroskopowych. Spośród 

wszystkich mikroorganizmów obecnych w masie konserwowanego i przechowywanego ziarna zbóż 

i nasion rzepaku grzyby mikroskopowe, zwane potocznie pleśniami, posiadają największą zdolność ich 

uszkadzania. Dysponują one doskonale rozwiniętym aparatem enzymatycznym pozwalającym na łatwe 

wnikanie przez okrywy owocowo-nasienne w głąb ziarniaków, dlatego nawet niewielkie początkowe 

zanieczyszczenie propagulami grzybów (zarodniki, sklerocjum, fragmenty grzybni) w sprzyjających 

warunkach może spowodować ich szybki rozwój prowadzący do pogorszenia jakości żywieniowej 

i technologicznej, a nawet do całkowitego zepsucia zebranych surowców (Mankevičienė i in., 2019). 

Jakość mikrobiologiczna świeżo zebranego ziarna zbóż i nasion rzepaku w znacznym stopniu 

uzależniona jest od warunków środowiskowych podczas ich wegetacji i zbiorów (Kochiieru i in., 2020). 

W latach obfitujących w opady początkowe zanieczyszczenie zebranych surowców propagulami 

grzybów mikroskopowych może być wyraźnie podwyższone. Ich dalszy rozwój w składowanej po 

zbiorze masie ziarna lub nasion uzależniony jest od temperatury i dostępności wody. Czynniki te 

w największym stopniu wpływają na rozwój grzybów strzępkowych, a tym samym determinują 

intensywność przemian zachodzących w ekosystemie przechowywanych surowców roślinnych. Z tego 

względu kluczową rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa żywieniowego zarówno ziarna i nasion, jaki 

i otrzymywanych z nich produktów odgrywają prawidłowo przeprowadzone procesy pożniwnej 

pielęgnacji i przechowywania. 

Ziarno zbóż i nasiona rzepaku złożone do magazynu lub silosu wraz zawartymi w nich 

zanieczyszczeniami, szkodnikami i mikroorganizmami stanowią system żywych organizmów, 

określany mianem ekosystemu przechowywanego ziarna lub nasion (Shina, 1995). Przyjmuje się, że 

wilgotność surowców przeznaczonych do długotrwałego przechowywania nie powinna przekraczać 

13,5% w przypadku jęczmienia i 7% w przypadku rzepaku (Christensen i Sauer 1982; Müller 1990). 

Przy wyższych poziomach wilgotności, zwłaszcza w podwyższonej temperaturze następuje szybkie 

uaktywnienie się mikroflory grzybowej. Jej rozwój może przyczynić się do uszkodzenia aparatu 

enzymatycznego ziarniaków przejawiającego się między innymi pogorszeniem lub utratą ich zdolności 

kiełkowania. Ponadto, obecność grzybów mikroskopowych przejawia się powstawaniem obcego 

pleśniowego zapachu, przebarwieniami ziarniaków, zagrzewaniem się czy też ubytkami suchej masy 

ziarna, a to w konsekwencji prowadzi do pogorszenia jego wartości odżywczej i technologicznej oraz 

negatywnie wpływa na jakość otrzymywanych z niego produktów (Lacey i Magan, 1991). Rozwój 

mikroflory grzybowej w masie rzepaku przyczynia się także do nasilenia zmian oksydacyjnych 

związanych z utlenianiem kwasów tłuszczowych i innych natywnych składników nasion, co 

niejednokrotnie prowadzi do wytworzenia związków o toksycznych właściwościach (nadtlenków, 

wolnych rodników, produktów polimeryzacji), (Maguire i in., 2003). Obecność pleśni może skutkować 

nie tylko pogorszeniem jakości technologicznej ziarna i nasion, ale z uwagi na tworzone przez te 

mikroorganizmy mikotoksyny niesie ze sobą także zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Według 

przeprowadzonych w 2002 roku analiz około 50-80% spożytej w Europie ochratoksyny A (OTA) 

pochodziło z produktów zbożowych (SCOOP, 2002). Warto nadmienić, iż toksyczne metabolity 

grzybów mikroskopowych mogą przenikać do łańcucha żywnościowego człowieka nie tylko 

bezpośrednio przez spożycie produktów pochodzenia roślinnego, ale także pośrednio przez spożycie 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kochiieru%2C+Yuliia
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produktów pochodzenia zwierzęcego, do których związki te mogą trafić przez paszę produkowaną 

z zanieczyszczonego ziarna zbóż lub śruty poekstrakcyjnej uzyskanej ze skażonych nasion (Bhat 

i Reddy, 2017). Mając to na uwadze, Komisja Wspólnot Europejskich w trosce o bezpieczeństwo 

zdrowotne konsumentów wprowadziła wymogi jakościowe definiujące maksymalne dopuszczalne 

poziomy zanieczyszczenia mikotoksynami dla ziarna zbóż oraz produktów ich przetwarzania na 

poziomie 3 μg·kg-1 dla ziarna przetworzonego lub przeznaczonego do bezpośredniego spożycia oraz 5 

μg·kg-1 dla nieprzetworzonego ziarna zbóż (rozporządzenie nr 466/2001 z dnia 8 marca 2001 r. wraz 

z późniejszymi zmianami). W odniesieniu do nasion roślin oleistych także podejmowane są kroki 

związane z wprowadzaniem regulacji prawnych określających dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń 

mikotoksynami (Bhat and Reddy, 2017). 

Mikotoksyny są związkami niezwykle stabilnymi chemicznie i nie ulegają rozkładowi zarówno 

podczas pozbiorowej konserwacji ziarna i nasion, jak i podczas operacji technologicznych związanych 

z ich przetwarzaniem (Kochiieru, 2019). Chcąc zapewnić bezpieczeństwo konsumentom oraz 

zmniejszyć straty w produkcji rolniczej w ostatnich latach podejmowane są próby oczyszczania ziarna 

zbóż zanieczyszczonego mikotoksynami. Stosowane metody usuwania toksycznych metabolitów 

grzybowych (fizyczne, chemiczne lub biologiczne) dają obiecujące rezultaty, jednak wciąż mają wiele 

wad takich jak możliwość pojawienia się szkodliwych pozostałości po przeprowadzonym procesie 

oczyszczania, czy też zmiany cech organoleptycznych ziarna. Mała selektywność stosowanych przy 

detoksykacji ziarna czynników, które wraz z mikotoksynami usuwają cenne składniki może dodatkowo 

prowadzić do spadku wartości odżywczej oczyszczanych surowców. Niedoskonałości wspomnianych 

metod sprawiają, że nie znajdują one szerokiego zastosowania w praktyce, a ich aplikacja ograniczona 

jest głównie do ziarna przeznaczonego na cele paszowe. Trudności w eliminacji i neutralizacji raz 

wytworzonych mikotoksyn sprawiają, że najlepszym kierunkiem działań przy składowaniu 

i przetwórstwie ziarna zbóż i nasion rzepaku wydają się być zabiegi prewencyjne polegające na 

zapobieganiu rozwojowi grzybów mikroskopowych. Ta strategia postępowania wynika z faktu, że 

chociaż nie ma prostej zależności pomiędzy wzrostem grzybów pleśniowych, a poziomem tworzonych 

przez nie mikotoksyn, to zapobieganie rozwojowi grzybów w surowcach i żywności z całą pewnością 

zabezpiecza je przed zanieczyszczeniem mikotoksynami (Garcia i in., 2009). 

Pomimo, iż standardy rolnicze w ostatnich latach znacznie się poprawiły, pogorszenie jakości 

ziarna zbóż i nasion rzepaku spowodowane rozwojem pleśni jest dla producentów surowców roślinnych 

nadal poważnym problemem. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia 

i Rolnictwa 25–33% światowych zbiorów zbóż jest tracone każdego roku podczas ich przechowywania 

(FAO, 2018). Przyczyną wspomnianych strat może być między innymi pominięcie lub zastosowanie 

nieodpowiednich zabiegów konserwacyjno-pielęgnacyjnych zebranych surowców. Prawidłowo 

przeprowadzony proces pożniwnej konserwacji ziarna i nasion polega na sprawnym obniżeniu ich 

wilgotności, a następnie utrzymywaniu jej na bezpiecznym poziomie. Jednym ze skutecznych sposobów 

usuwania nadmiaru wilgoci ze wspomnianych surowców roślinnych jest ich suszenie podgrzanym 

powietrzem tzw. suszenie wysokotemperaturowe. Metoda ta z jednej strony w krótkim czasie zabezpiecza 

surowiec przed zepsuciem, lecz z drugiej wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Dodatkowo 

zastosowanie wysokiej temperatury stwarza ryzyko pogorszenia jakości konserwowanego surowca, co 

może przejawiać się między innymi spadkiem energii i zdolności kiełkowania lub degradacją labilnych 

składników odżywczych. Z uwagi na wymogi, jakie stawiane są niektórym surowcom roślinnym 

zastosowanie suszenia wysokotemperaturowego nie zawsze jest możliwe. Przykładem surowców, 

których pożniwne zabiegi konserwacyjne powinny przebiegać w łagodnych warunkach są ziarno 

jęczmienia browarnego i nasiona rzepaku. W przypadku jęczmienia browarnego potrzeba ta wynika 

z konieczności zachowania wysokiej zdolności i energii kiełkowania ziarna. Z kolei zastosowanie 

łagodnych warunków temperaturowych przy konserwacji rzepaku pozwala na ograniczenie wzrostu 

liczby kwasowej i nadtlenowej oraz zachowanie odporności nasion na obciążenia mechaniczne 
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zabezpieczając je w ten sposób przed wyciekiem oleju podczas ich przechowywania (Tys i Rybacki, 

2001). Wymogi stawiane wyżej wymienionym surowcom sprawiają, że najlepszym sposobem ich 

pożniwnej konserwacji jest konwekcyjne suszenie i chłodzenie w grubej nieruchomej warstwie tzw. 

metoda niskotemperaturowa. Czynnikiem suszącym w tej metodzie jest powietrze atmosferyczne, 

którego temperatura jest bliska temperaturze otoczenia i zmienia się w sposób stochastyczny 

w zależności od warunków pogodowych (Ryniecki i in., 2006). Stosunkowo niski potencjał suszący 

powietrza w klimacie umiarkowanym przejściowym pomiędzy klimatami morskim i kontynentalnym 

(jak w większości krajów Europy Środkowej) sprawia, że proces ten jest długotrwały i może zajmować 

od kilku do kilkunastu dni (Gawrysiak-Witulska i in., 2008; Ryniecki i in., 2007; Wontner-Smith i in., 

2014). Przez większą część tego czasu wilgotność ziarna jęczmienia lub nasion rzepaku znajdujących 

się w górnej warstwie silosu pozostaje na początkowym poziomie. Wysoki poziom wilgotności sprzyja 

rozwojowi pleśni oraz wystąpieniu niepożądanych przemian chemicznych i biochemicznych w masie 

zabezpieczanych surowców, dlatego proces konserwacji ziarna lub nasion prowadzony tą metodą 

wymaga ciągłego nadzoru ze szczególnym uwzględnieniem stopnia aktywności mikroflory grzybowej. 

Wzrost świadomości konsumentów oraz rosnące zapotrzebowanie na żywność o wysokich 

walorach zdrowotnych sprawia, że zarządzanie bezpieczeństwem surowców i produktów spożywczych 

coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywności w każdym 

ogniwie łańcucha produkcyjnego i przetwórczego wymusza ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań 

ukierunkowanych na eliminację zagrożeń lub warunków, które mogłyby sprzyjać ich powstawaniu. 

W praktyce przechowalniczej w ramach opracowywania efektywnych systemów kontrolno-

pomiarowych sterujących procesami pożniwnej konserwacji i przechowywania surowców roślinnych 

wciąż poszukuje się skutecznych i szybkich metod monitorowania stanu mikrobiologicznego ziarna 

i nasion. W ostatnich latach prowadzone są prace nad opracowaniem narzędzi do detekcji pleśni 

w surowcach roślinnych z zastosowaniem między innymi spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR) 

(Orina i in., 2017) czy techniki e-nosa (Gancarz i in., 2017a; Gancarz i in., 2017b; Rusinek i in., 2019). 

Proponowane rozwiązania dają obiecujące rezultaty, jednak wymagają specjalistycznego sprzętu 

i wykwalifikowanego personelu, a ich użyteczność ogranicza się do wykrywania obecnych już w masie 

ziarna lub nasion grzybów mikroskopowych. Nadal jednak brakuje uniwersalnych, prostych i szybkich 

metod pozwalających producentom na oszacowanie zagrożenia związanego z rozwojem grzybów 

mikroskopowych i podjęcie z pewnym wyprzedzeniem kroków mających na celu ochronę masy ziarna 

i nasion przed pojawieniem się mikroflory grzybowej i mikotoksyn. Opracowanie takich narzędzi 

pozwoliłoby na ocenę ryzyka pogorszenia jakości surowców roślinnych i wsparcie procesów 

decyzyjnych w nowoczesnych systemach kontrolno-pomiarowych zarządzających procesami ich 

pożniwnej konserwacji. 

 Obiecującym rozwiązaniem, które można zastosować przy projektowaniu wspomnianych 

powyżej systemów są narzędzia mikrobiologii prognostycznej. Ta interdyscyplinarna dziedzina nauki 

łączy wiedzę z obszaru mikrobiologii, matematyki i informatyki i skupia się na objaśnieniu wpływu 

czynników środowiskowych na zachowanie mikroorganizmów. Do konstrukcji wspomnianych narzędzi 

można między innymi wykorzystać różne techniki bazujące na metodach regresji. Jedną z wielu 

koncepcji są modele kinetyczne odzwierciedlające odpowiedź populacji mikroorganizmów na wybrane 

czynniki środowiskowe. Wśród nich można wyróżnić modele opisujące wzrost mikroorganizmów 

w określonych, stałych warunkach w czasie (tzw. modele pierwszorzędowe), modele opisujące 

zależności pomiędzy podstawowymi parametrami wzrostu mikroorganizmów a czynnikami 

środowiskowymi wpływającymi na ich rozwój (tzw. modele drugorzędowe) oraz modele 

trzeciorzędowe, które integrując wymienione wyżej modele pierwszo- i drugorzędowe opisują wzrost 

grzybów w warunkach dynamicznych (Natskoulis i in., 2020; Rosiak i in., 2018). Pierwszorzędowe 

modele wzrostu mikroorganizmów oparte są zwykle na funkcjach sigmoidalnych, wśród których 

najczęściej stosowane są zmodyfikowane równanie Gompertza (Zwietering i in., 1990) oraz równanie 
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Baranyiego i Robertsa (Baranyi i Roberts, 1994). Szerokie zastosowanie wspomnianych modeli 

kinetycznych wynika z faktu, że ich przebieg odzwierciedla kształt typowych, składających się z trzech 

charakterystycznych faz (tj. zastoju, wzrostu wykładniczego oraz stacjonarnej), krzywych wzrostu 

mikroorganizmów, a ich parametrom można nadać znaczenie mikrobiologiczne. Istotnym 

ograniczeniem związanym z zastosowaniem powyższych modeli jest fakt, że dane empiryczne użyte do 

ich budowy muszą spełniać założenia związane ze strukturą wykorzystanej funkcji, dlatego to, co jest 

główną zaletą wspominanych równań (tj. podobieństwo do typowej krzywej wzrostu 

mikroorganizmów) może być również ich wadą (konieczność zastosowania danych eksperymentalnych 

obejmujących wszystkie trzy składowe sigmoidalej krzywej wzrostu). Wymóg ten uniemożliwia 

wykorzystanie funkcji sigmoidalnych do modelowania danych uzyskanych w doświadczeniach, 

w których mikroorganizmy nie osiągnęły trzeciej lub drugiej i trzeciej fazy wzrostu.  

Ze względu na wady modeli bazujących na krzywych sigmoidalnych, wciąż poszukiwane są 

inne techniki modelowania, które nie wymagałyby tak daleko idących założeń, tym bardziej, że problem 

na pierwszym etapie modelowania (czyli formułowania modeli pierwszorzędowych) utrudnia budowę 

modeli drugorzędnych i trzeciorzędnych. W ostatnich latach w obszarze symulacji wzrostu 

mikroorganizmów alternatywą dla konwencjonalnych modeli bazujących na funkcjach sigmoidalnych 

stały się sztuczne sieci neuronowe (SSN). Sztuczna sieć neuronowa będąca analogią struktury 

i mechanizmu działania układu nerwowego człowieka to układ, w którym podstawowymi jednostkami 

są neurony (węzły) ułożone w strukturę warstwową. Ze względu na budowę oraz sposób przepływu 

i transformacji sygnałów, sieci neuronowe wykazują pewne cechy charakterystyczne dla ludzkiego 

mózgu, takie jak wysoki paralelizm, dobra tolerancja na zakłócenia, pamięć asocjacyjna oraz wysoka 

zdolność samodostosowania i uczenia się (Laisheng i Yuandan, 2016; Najjar i in., 1997). Zdolność 

wykonywania złożonych obliczeń, bez konieczności przyjmowania wstępnych założeń sprawia, że sieci 

neuronowe stały się dobrym narzędziem do modelowania układów nieliniowych (Najjar i in., 1997). 

W dotychczasowych badaniach sztuczne sieci neuronowe były wykorzystywane między innymi przy 

ocenie jakości produktów żywnościowych dokonywanej na podstawie analizy obrazu (koloru, kształtu 

i tekstury) (Ali i Dildar, 2020; Kaya i Saritas, 2019; Przybył i in., 2018). Prowadzono również prace nad 

oceną stanu mikrobiologicznego produktów spożywczych poprzez zastosowanie sieci neuronowych 

przy identyfikacji związków lotnych oraz analizie widm zarejestrowanych w podczerwieni lub bliskiej 

podczerwieni (Adiani i in., 2018; Gu i in., 2019). Zdolność sieci neuronowych do radzenia sobie z dużą 

niepewnością i zmiennością danych związanych ze wzrostem mikroorganizmów (tzw. zaszumione 

dane) sprawiły, że podjęto próby ich aplikacji przy modelowaniu dynamicznych układów 

mikrobiologicznych (Alghooneh i in., 2015; Amina i in., 2012; Ebrahimi i in., 2017; Jeyamkondan i in., 

2001). Dotychczasowe zastosowanie sieci neuronowych w modelowaniu predykcyjnym skupiało się 

głównie na opisie wzrostu bakterii, podczas gdy znacznie mniej uwagi poświęcono modelowaniu 

wzrostu grzybów mikroskopowych. Nieliczne prace podejmują próby wykorzystania sieci neuronowych 

do modelowania parametrów kinetycznych wzrostu pojedynczych szczepów grzybów strzępkowych 

(np. maksymalnej szybkości wzrostu), (Panagou i in., 2007; Panagou i Kodogiannis, 2009). Wykazano 

także przydatność sieci opartych na perceptronie wielowarstwowym (MLP) oraz sieci 

wykorzystujących neurony z radialną funkcją bazową (RBF) do szacowania stężenia OTA 

akumulowanej podczas wzrostu Aspergillus carbonarius w różnych warunkach środowiskowych 

(temperatura, aktywność wody oraz stężenie fungicydu – karbendazymu) na podłożu przygotowanym 

na bazie winogron (Mateo i in., 2009). Obiecujące wyniki uzyskano również w zakresie przewidywania 

poziomów deoksyniwalenolu w ziarnie jęczmienia zanieczyszczonym Fusarium culmorum (Mateo i in., 

2011). 

Warto podkreślić, że nawet najlepsze techniki modelowania nie będą skuteczne, jeśli nie będą 

oparte na wiarygodnych danych. Kluczowym założeniem przy opracowywaniu narzędzi 

prognostycznych dla systemów pozbiorowych jest konieczność wykorzystania do ich konstrukcji 
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danych pochodzących z eksperymentów przeprowadzonych w ekosystemach jak najbardziej zbliżonych 

do rzeczywistych. Brak rzetelnych danych opisujących zmiany stanu mikrobiologicznego 

składowanych mas ziarna i nasion, obejmujących szeroki zakres warunków spotykanych w praktyce 

przechowalniczej jest jednym z najistotniejszych utrudnień w rozwoju takich narzędzi (Marks, 2008). 

Wprawdzie w literaturze istnieją modele kinetyczne wzrostu pleśni (Aldars-García i in., 2017 Jacxsens 

i in., 2016; Marín i in, 2009; Panagou i in., 2007; Panagou i Kodogiannis, 2009), jednak ich wadą jest 

to, że zbudowane są one w oparciu o dane pochodzące z eksperymentów prowadzonych dla 

pojedynczych szczepów wzrastających w wyidealizowanych warunkach laboratoryjnych (na podłożach 

agarowych lub na sterylnych matrycach zbożowych na szalkach Petriego), a nie w ekosystemach ziarna 

lub nasion. W doświadczeniach tych często pomijano znaczenie wzajemnej interakcji między 

organizmami dla ich rozwoju i produkcji metabolitów (Dantigny, 2016). Wzrost pojedynczych 

szczepów w warunkach oderwanych od realnych układów nie zawsze pokrywa się z ich zachowaniem 

w naturalnych ekosystemach, dlatego modele opisujące ich rozwój nie są wiarygodnymi narzędziami 

prognostycznymi, które można byłoby zastosować w rzeczywistych systemach żywnościowych (Garcia 

i in., 2009; Mylona i Magan, 2011). Warto także nadmienić, iż w pracach związanych z modelowaniem 

wzrostu grzybów mikroskopowych, zwykle jako kryterium oceny zagrożeń związanych z ich rozwojem 

przyjmuje się średnicę kolonii wzrastającej na szalkach Petriego (Jacxsens i in., 2016; Yogendrarajah et 

al., 2016). Wadą tego parametru jest fakt, że nie odzwierciedla on prawdziwego trójwymiarowego 

wzrostu grzybów strzępkowych (Garcia i in., 2009). Ponadto, w takich doświadczeniach grzybnia 

zwykle pochodzi z jednopunktowej inokulacji dużą liczbą zarodników (Marín i in., 2009; Panagou i in., 

2010; Pardo i in., 2004), podczas gdy w przypadku masy zebranego ziarna zarodniki nie są 

skoncentrowane w jednym miejscu, ale rozmieszczone stochastycznie w całej jego masie. Warto także 

nadmienić, iż dane uzyskane w uproszczonych doświadczeniach mają ograniczone zastosowanie 

w analizie bezpieczeństwa żywności, gdyż skupiają się na widocznym wzroście grzybów 

mikroskopowych, natomiast dla producentów żywności znacznie bardziej przydatna jest wiedza na 

temat aktywności tych mikroorganizmów na dużo wcześniejszym etapie ich rozwoju (Garcia i in., 2009; 

Vindeløv i Arneborg, 2002). Miarą, która pozbawiona jest opisanych powyżej wad, przez co w lepszym 

stopniu odzwierciedla rozwój populacji grzybów mikroskopowych w masie składowanych surowców 

roślinnych, wydaje się być liczba jednostek tworzących kolonie (JTK). Z badań nad zależnościami 

między poziomem ergosterolu (charakterystycznego składnika błony komórkowej grzybów 

mikroskopowych), liczbą jednostek tworzących kolonie i poziomem ochratoksyny A 

przeprowadzonych dla Aspergillus ochraceus i Penicillium verrucosum na ziarnie zbóż wynika, że 

liczba JTK pozwala szybciej niż ergosterol (stosowany jako wskaźnik biomasy grzybowej) wykryć 

obecność pleśni, a tym samym zredukować ryzyko akumulacji OTA, (Saxena i in., 2001). Wprawdzie 

JTK stosowane w odniesieniu do grzybów mikroskopowych uwzględnia głównie liczbę zarodników 

(Dantigny, 2016; Garcia i in., 2009), niemniej jednak to właśnie zarodniki występujące w świeżo 

zebranych surowcach roślinnych w sprzyjających warunkach stają się źródłem licznych ognisk 

zanieczyszczenia mikroflorą grzybową przechowywanej masy ziarna i nasion.  

Rozwój propagul grzybowych w masie wspomnianych surowców w dużym stopniu zależy od 

dostępności wody. Pomiędzy złożonymi w silosie lub magazynie ziarniakami a otaczającym je 

powietrzem następuje migracja wilgoci, która (jeżeli w składowanej masie ziarniaków nie ma ruchu 

powietrza lub ruch odbywa się z niewielkim natężeniem) trwa, aż do osiągnięcia stanu równowagi 

termodynamicznej. W tym stanie następuje zrównanie potencjału wody w ziarnie lub nasionach 

i otaczającym je powietrzu, dlatego wilgotność względna powietrza (ERH) w przestrzeniach 

międzyziarnowych i międzynasiennych może być wskaźnikiem aktywności wody (aw) w ich masie 

(ERH=100·aw, %). Zależność pomiędzy aktywnością wody we wspomnianych surowcach (definiowaną 

jako stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej nad powierzchnią ziarniaków do ciśnienia pary 

wodnej nad powierzchnią czystej wody w tej samej temperaturze i przy tym samym ciśnieniu 
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całkowitym), a ich wilgotnością przedstawiają krzywe adsorpcji i desorpcji, których przebieg 

uzależniony jest od temperatury. Jedną z zalet posługiwania się aktywnością wody jest możliwość 

łatwego porównywania wzrostu mikroorganizmów w różnych środowiskach. Ponadto, w przypadku 

składowanej masy ziarna zbóż i nasion rzepaku parametr ten lepiej odzwierciedla dostępność wody 

w zewnętrznych, najbardziej narażonych na atak grzybów pleśniowych częściach ziarniaków, niż 

wilgotność masy ziarna i nasion (Lacey i Magan, 1991). Dodatkowym atutem zastosowania aktywności 

wody w ziarnie lub nasionach, jest fakt, iż parametr ten podobnie jak temperatura może być łatwo (przez 

określenie wilgotności względnej powietrza w przestrzeniach międzyziarnowych) mierzony w sposób 

ciągły. Wspomniana metoda detekcji zwiększonej dostępności wody w masie ziarna lub nasion, dzięki 

opisanym zaletom, pozwala na szybką identyfikację warunków, w których może dojść do uaktywnienia 

się mikroflory grzybowej.  

W wykorzystywanych obecnie przez producentów urządzeniach kontrolno-pomiarowych 

nadzorujących procesy pożniwnej konserwacji ziarna zbóż i nasion rzepaku stosowany jest znany 

w literaturze wskaźnik ryzyka pogorszenia jakości mikrobiologicznej ziarna (tzw. spoilage index). 

Wskaźnik ten oparty jest na modelach dopuszczalnego czasu bezpiecznej konserwacji ziarna zbóż, 

będących funkcją wilgotności ziarna i jego temperatury, w których jako kryterium bezpieczeństwa 

zastosowano „widoczne zapleśnienie ziarna” (Fraser i Muir, 1981; Muir i Sinha, 1986; Nellist, 1998). 

Istotną wadą istniejących modeli bezpiecznej konserwacji surowców roślinnych praktyce 

przechowalniczej stanowi fakt, iż zastosowane do ich budowy kryterium ma opisowy i subiektywny 

charakter i nie zostało zweryfikowane w zakresie ryzyka pojawienia się mikotoksyn i pogorszenia 

jakości technologicznej konserwowanych surowców. Wady stosowanych obecnie rozwiązań wskazują, 

iż zasadne jest podejmowanie badań nad modelami predykcyjnymi, opisującymi dynamikę rozwoju 

grzybów mikroskopowych w masie składowanych surowców, które z odpowiednim wyprzedzeniem 

sygnalizowałyby ryzyko rozwoju grzybów pleśniowych w przechowywanym ziarnie zbóż i nasionach 

rzepaku oraz byłyby funkcją łatwo mierzalnych parametrów. Podstawę budowy takich modeli powinny 

stanowić dane zebrane w układach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych, zaś kryterium opisujące 

zanieczyszczenie badanych surowców mikroflorą grzybową powinno bazować na obiektywnych 

i mierzalnych wskaźnikach. Opracowane w oparciu o powyższe założenia modele, byłyby znacznym 

usprawnieniem wykorzystywanych obecnie systemów sterujących procesami pozbiorowej konserwacji 

surowców roślinnych i przyczyniłyby się do podniesienia jakości ziarna i nasion oraz bezpieczeństwa 

żywieniowego otrzymywanych na ich bazie produktów. Ponadto, modele predykcyjne umożliwiające 

prognozowanie zmian w wystawionym na działanie warunków środowiskowych ekosystemach 

składowanych surowców mogą być wykorzystane także przy opracowaniu programów dedykowanych 

analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) oraz w identyfikacji optymalnych wartości 

parametrów sterujących przebiegiem procesów pozbiorowej konserwacji surowców roślinnych.  

4.1.2.2. Hipotezy badawcze i cele badań 

Z uwagi na brak modeli prognostycznych pozwalających na szybką identyfikację zagrożeń 

związanych z rozwojem grzybów mikroskopowych, które można byłoby wykorzystać jako narzędzia 

wspomagające nowoczesne systemy kontrolno-pomiarowe dedykowane do pozbiorowej pielęgnacji 

ziarna zbóż i nasion rzepaku, sformułowano następujące hipotezy badawcze: 

 

1. Istnieją krytyczne punkty rozwoju grzybów mikroskopowych w ekosystemach składowanego 

ziarna jęczmienia i nasion rzepaku definiujące czas, w którym ich jakość mikrobiologiczna 

i technologiczna pozostaje na poziomie spełniającym wymogi stawiane surowcom 

przeznaczonym dla przemysłu spożywczego 
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2. Funkcje sigmoidalne oraz sztuczne sieci neuronowe mogą stanowić podstawę do formułowania 

predykcyjnych modeli rozwoju grzybów mikroskopowych w ekosystemach składowanego 

ziarna jęczmienia i nasion rzepaku 

 

3. Modele predykcyjne opisujące stan mykologiczny ekosystemów składowanego ziarna 

jęczmienia i nasion rzepaku mogą stanowić narzędzia prognostyczne wspomagające 

nowoczesne systemy zarządzające pozbiorową konserwacją i przechowywaniem tych 

surowców 

 

Proces weryfikacji poszczególnych hipotez badawczych polegał na realizacji badań, w ramach których 

wyznaczono dwa zasadnicze cele. W zakresie każdego celu wyodrębniono szczegółowe zadania 

badawcze. Cele i zadania przedstawiają się następująco: 

 

Cel 1. Badanie dynamiki oraz wyznaczenie charakterystycznych punktów rozwoju grzybów 

mikroskopowych w ekosystemach składowanego ziarna jęczmienia i nasion rzepaku, a także ich 

weryfikacja przez odniesienie do wybranych wyróżników decydujących o przydatności badanych 

surowców na cele spożywcze 

Zadanie A 

Analiza dynamiki oraz wskazanie charakterystycznych punków rozwoju grzybów mikroskopowych 

w ekosystemach przechowywanego ziarna jęczmienia i nasion rzepaku 

Zadanie B 

Weryfikacja charakterystycznych punków rozwoju grzybów mikroskopowych w oparciu o poziomy 

mikotoksyn celem określenia możliwości ich zastosowania jako krytycznych punktów będących 

wskaźnikami jakości i bezpieczeństwa składowanego ziarna jęczmienia 

Zadanie C 

Weryfikacja charakterystycznych punków rozwoju grzybów mikroskopowych w oparciu o poziomy 

wybranych wyróżników jakości technologicznej rzepaku celem określenia możliwości ich zastosowania 

jako krytycznych punktów będących wskaźnikami jakości i bezpieczeństwa składowanych nasion 

 

Cel 2. Opracowanie kinetycznych modeli predykcyjnych rozwoju grzybów mikroskopowych 

w ziarnie jęczmienia i nasionach rzepaku 

Zadanie A 

Formułowanie modeli rozwoju grzybów mikroskopowych w ekosystemach ziarna jęczmienia i nasion 

rzepaku z wykorzystaniem zmodyfikowanej funkcji Gompertza  

Zadanie B 

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do modelowania stanu mykologicznego ziarna jęczmienia 

i nasion rzepaku 

 

Badania wykonane w ramach pierwszego celu koncentrowały się na skompletowaniu danych 

opisujących dynamikę wzrostu grzybów mikroskopowych, wyznaczeniu charakterystycznych punktów 

rozwoju tych mikroorganizmów w ekosystemach ziarna jęczmienia i nasion rzepaku przechowywanych 

w szerokim zakresie warunków wilgotnościowych i temperaturowych oraz weryfikacji wskazanych 

punktów w oparciu o wybrane wyróżniki jakościowe tych surowców. Merytoryczne aspekty dotyczące 

budowy modeli predykcyjnych rozwoju grzybów mikroskopowych w badanych ekosystemach ziarna 

i nasion w funkcji kluczowych czynników środowiskowych przedstawione zostały w treści drugiego 

celu. 
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4.1.2.3. Omówienie uzyskanych wyników 

Cel 1. Badanie dynamiki oraz wyznaczenie charakterystycznych punktów rozwoju grzybów 

mikroskopowych w ekosystemach składowanego ziarna jęczmienia i nasion rzepaku, 

a także ich weryfikacja przez odniesienie do wybranych wyróżników decydujących 

o przydatności badanych surowców na cele spożywcze 

Cel 1. Zadanie A) Analiza dynamiki oraz wskazanie charakterystycznych punków rozwoju 

grzybów mikroskopowych w ekosystemach przechowywanego ziarna jęczmienia i nasion 

rzepaku 

 

Publikacje: I.B1. Wawrzyniak J., Waśkiewicz A., Ryniecki A. 2018. Evaluation of critical points of mould 

growth and mycotoxin production in the stored barley ecosystem with a hazardous initial 

microbiological state of grain, Journal of Stored Products Research, 77, 166-176, 

https://doi.org/10.1016/j.jspr.2018.04.008 

I.B2. Wawrzyniak, J., Gawrysiak-Witulska, M., Ryniecki, A., 2018. Management Control Points 

Related to the Lag Phase of Fungal Growth in a Stored Rapeseed Ecosystem. Journal of the American 

Oil Chemists’ Society, 95, 1223–1235, https://doi.org/10.1002/aocs.12130 

 

Jednym z istotnych elementów wspomagających opracowanie skutecznych rozwiązań 

technicznych dla systemów kontrolno-pomiarowych wykorzystywanych przy zarządzaniu procesami 

pozbiorowej pielęgnacji ziarna zbóż i nasion rzepaku jest uwzględnienie w ich algorytmach modeli 

prognostycznych umożliwiających przewidywanie dynamiki rozwoju mikroflory grzybowej w masie 

wspomnianych surowców w funkcji parametrów przechowywania. Jako, że do budowy wymienionych 

modeli wymagane są wiarygodne dane, pozyskane w eksperymentach prowadzonych w układach jak 

najbardziej zbliżonych do rzeczywistych, pierwszy etap prac badawczych polegał na przeprowadzeniu 

serii modelowych eksperymentów, których celem było zbadanie kinetyki wzrostu grzybów 

mikroskopowych w ekosystemach ziarna jęczmienia browarnego i nasion rzepaku 

przechowywanych w szerokim zakresie temperatury (12 - 30ºC) i aktywności wody (0,78 - 0,96 dla 

jęczmienia i 0,75 - 0,90 dla rzepaku), obejmującym warunki jakie mogą wystąpić w klimacie 

umiarkowanym przejściowym łączącym cechy klimatu morskiego i kontynentalnego. Idea 

eksperymentów zakładała potraktowanie każdego z analizowanych ekosystemów holistycznie – jako 

złożonego dynamicznego systemu organizmów żywych (ziarna lub nasiona, zanieczyszczenia 

i kolonizujące je mikroorganizmy), w których intensywność zachodzących procesów zależy od 

wewnętrznych interakcji oraz warunków i czasu przechowywania. Warunki wilgotnościowe 

przechowywanych surowców wyrażano za pomocą aktywności wody w masie ziarna i nasion, 

(która lepiej niż jego wilgotność oddaje dostępność wody dla mikroorganizmów) i monitorowano 

za pomocą bezpośrednio z nią powiązanej równowagowej wilgotności względnej powietrza 

w przestrzeniach międzyziarnowych i międzynasiennych. Podczas eksperymentów w ekosystemach 

badanych surowców populację grzybów mikroskopowych monitorowano w formie liczby 

jednostek tworzących kolonie w 1 gramie ziarna lub nasion (JTK, jtk·g-1), według procedury 

opisanej w PN-ISO 21527-2:2009 oraz EN-ISO 6887-1:2000. Zaletą zastosowanego wyznacznika 

liczebności populacji jest fakt, iż uwzględnia ona wszystkie żywe propagule grzybowe, także te we 

wczesnej (utajonej, nie dającej widocznych nieuzbrojonym okiem objawów) fazie wzrostu. 

Z uwagi na dalsze zamierzenia związane z wykorzystaniem krzywych wzrostu grzybów 

mikroskopowych w masie jęczmienia i rzepaku do budowy modeli predykcyjnych, dla zwiększenia 

bezpieczeństwa ich aplikacji, rozważano układy o podwyższonym początkowym poziomie 

zanieczyszczenia ziarna i nasion propagulami grzybów strzępkowych (ok. 4,5-5,0×104 jtk·g-1), 

który w klimacie umiarkowanym przejściowym m. in. w klimacie Polski może wystąpić w tzw. 

https://doi.org/10.1016/j.jspr.2018.04.008
https://doi.org/10.1002/aocs.12130
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mokrych latach wegetacji i zbioru (Akk et al. 2013; Brazauskienė et al., 2006; Szopińska et al., 2007; 

Tańska i in., 2011). Jako, że badane surowce zawierały głównie grzyby charakterystyczne dla mykoflory 

polowej, a ich poziom bezpośrednio przed rozpoczęciem eksperymentów wynosił 2,9±0,9×104 jtk·g-1 

dla jęczmienia i 3,1±1,0×104 jtk·g-1 dla rzepaku, założony niekorzystny początkowy poziom jednostek 

grzybowych w ziarnie i nasionach uzyskiwano poprzez dodatkową inokulację naturalnie 

zanieczyszczonego ziarna i nasion zarodnikami Aspergillus ochraceus oraz Penicillium verrucosum 

będących typowymi przedstawicielami mykroflory magazynowej, które mogą pojawiać się w masie 

świeżo zebranych surowców.  

Eksperymenty przeprowadzono w szesnastu układach temperaturowo-wilgotnościowych 

(każdy wykonano w dwóch powtórzeniach), a czas ich trwania w zależności od warunków 

przechowywania wynosił od 40 do 72 dni. Przed każdym doświadczeniem ekosystemy ziarna 

jęczmienia i nasion rzepaku doprowadzano do założonego poziomu aktywności wody. Wilgotność 

ziarna i nasion odpowiadającą w stanie równowagi przyjętej aktywności wody w ich masie wyznaczano 

w oparciu o równanie Chunga-Pfosta w przypadku jęczmienia oraz w oparciu o równanie Halseya 

w przypadku rzepaku (ASAE Standards, 2000). Zastosowane zależności wstępnie zweryfikowano 

w niezależnych od głównych doświadczeń eksperymentach. Doprowadzone do założonych warunków 

ekosystemy ziarna i nasion przechowywane były na stanowisku doświadczalnym umożliwiającym 

regulację, utrzymanie na założonym poziomie oraz monitorowanie on-line zadanej wartości temperatury 

i wilgotności względnej powietrza w masie składowanych surowców. Wilgotność względną powietrza 

w przestrzeniach międzyziarnowych monitorowano za pomocą sond z czujnikami pojemnościowymi 

(type EE21-FT6B53/T24, E+E Elektronik Comp., Austria), zaś temperaturę za pomocą 

termoelementów Cu-Konstantan. Pomiary obu wspomnianych parametrów wykonywane były on-line 

za pomocą systemu akwizycji danych I-7018 firmy ICP-CON oraz opracowanego w Pracowni 

Inżynierii Procesowej Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu programu komputerowego 

do rejestracji i wizualizacji danych. Przechowywane na opisanym stanowisku doświadczalnym ziarno 

jęczmienia i nasiona rzepaku poddawano analizie mikrobiologicznej pod kątem określenia liczebności 

populacji oraz identyfikacji obecnej mikroflory grzybowej.  

Pomiary rozwoju mykobioty obecnej w ziarnie jęczmienia i nasionach rzepaku wykazały, iż 

w większości przypadków wzrost populacji grzybów mikroskopowych przebiegał w trzech 

charakterystycznych dla rozwoju mikroorganizmów fazach, tj.: zastoju, wzrostu wykładniczego oraz 

stacjonarnej. Pierwsza z nich - faza zastoju (tzw. lag faza) związana z adaptacją mikroorganizmów do 

nowych warunków środowiskowych (temperatury, wilgotności, podłoża) przebiegała w dwóch etapach, 

na które składał się początkowy spadek oraz występujący po nim (aż do wyrównania początkowego 

poziomu) wzrost liczebności grzybów mikroskopowych. Zmiany poziomu mikroflory grzybowej 

w ekosystemach ziarna i nasion w okresie adaptacji zależały od temperatury i aktywności wody w masie 

badanych surowców. W ziarnie jęczmienia i nasionach rzepaku o aktywności wody aw ≤ 0,80 

przechowywanych w 12°C oraz w nasionach rzepaku o aw = 0,75 - 0,76 przechowywanych w 18°C 

i 24°C rozwój populacji grzybów strzępkowych był wyraźnie zahamowany (w tych warunkach nie 

zaobserwowano uaktywnienia się mykroflory). Ograniczoną aktywność mikroflory grzybowej, (której 

rozwój objął fazę zastoju, ale nie osiągnął pełnej intensywności w kolejnej, wykładniczej fazie wzrostu) 

odnotowano w ziarnie i nasionach o aktywność wody aw = 0,80 przechowywanych temperaturze 18°C 

oraz w ekosystemach rzepaku o aw = 0,75 i temperaturze 30°C, dla których zarejestrowano najdłuższe 

fazy zastoju. W pozostałych ekosystemach długość fazy zastoju zmniejszała się wraz ze wzrostem 

temperatury i aktywności wody w badanych surowcach. Najkrótszą lag fazę, zaobserwowano 

w ekosystemach o aktywności wody aw ≥ 0,90 przechowywanych w 24°C i 30°C (2-3 dni), w których 

uaktywnienie mikroflory grzybowej następowało niemal bezpośrednio (w ciągu 1-2 dni) po rozpoczęciu 

przechowywania surowców. Otrzymane wyniki sugerują, iż w przypadku ekosystemów ziarna 

i nasion o wspomnianych parametrach (aw ≥ 0,90; T = 24°C i 30°C) istnieje konieczność 
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podejmowania natychmiastowych działań zmierzających do obniżenia wilgotności składowanych 

surowców. W sprzyjających rozwojowi grzybów mikroskopowych warunkach, po fazie zastoju 

następowała druga faza, będąca okresem intensywnego tzw. wykładniczego wzrostu, w której podobnie 

jak w przypadku lag fazy, tempo zmian JTK grzybów mikroskopowych uzależnione było od 

temperatury i aktywności wody w ziarnie i nasionach, i zwiększało się wraz ze wzrostem wartości tych 

parametrów. W ekosystemach, w których następował dynamiczny rozwój grzybów pleśniowych 

zaobserwowano występowanie także ostatniej tzw. stacjonarnej fazy wzrostu, która jest stanem 

nasycenia ekosystemu składowanego ziarna lub nasion mikroflorą grzybową. Stopień zanieczyszczenia 

surowców grzybami strzępkowymi w fazie stacjonarnej także wzrastał wraz ze wzrostem aktywności 

wody i temperatury. Końcowy poziom populacji grzybów mikroskopowych w ekosystemach ziarna 

jęczmienia i nasion rzepaku, w których osiągnęła ona trzecią tj. stacjonarną fazę wzrostu wahał się 

w granicach od 106 do 108 jtk·g-1. W założonym podczas badań przedziale czasowym w układach 

jęczmienia i rzepaku o aktywności wody aw ≤ 0,80 przechowywanych w 12 i 18°C oraz w przypadku 

ekosystemu rzepaku o aktywności wody aw = 0,75 składowanego w temperaturze 24ºC nie 

zaobserwowano stacjonarnej fazy wzrostu mykoflory. Przechowywanie nasion rzepaku o tej samej 

aktywności wody (aw = 0,75) w nieco wyższej temperaturze (30ºC) nie przeciwdziałało aktywacji 

wspomnianych mikroorganizmów, które w tych warunkach, pomimo wolnego tempa wzrostu, osiągnęły 

wszystkie trzy fazy rozwoju. Podobną zależność odnotowano w ziarnie jęczmienia o aktywności wody 

aw = 0,78 przechowywanym w temperaturze 30ºC. Zastosowanie niskich temperatur przechowywania 

przy wysokim poziomie dostępności wody także nie zahamowało rozwoju mikroflory grzybowej 

zarówno w ziarnie jęczmienia, jaki i nasionach rzepaku.  

Skład populacji grzybów pleśniowych występujących w przechowywanym ziarnie jęczmienia 

i nasionach rzepaku także zależał od aktywności wody i temperatury, i zmieniał się w czasie 

przechowywania. W początkowej fazie eksperymentów dominującymi grzybami strzępkowymi 

zasiedlającymi wspomniane ekosystemy były pleśnie z rodzajów charakterystycznych dla mykobioty 

polowej. Na ziarnie jęczmienia zidentyfikowano grzyby z rodzaju Fusarium, Cladosporium, Alternaria, 

Acremonium i Ulocladium, podczas gdy nasiona rzepaku zasiedlały grzyby z rodzaju Cladosporium, 

Alternaria, Fusarium, Mucor i Botrytis. Sporadycznie zarówno z ziarnie jak i nasionach występowały 

również grzyby magazynowe z rodzajów Aspergillus i Penicillium. W trakcie przechowywania 

wspomnianych surowców grzyby polowe zastępowane były stopniowo przez mykroflorę magazynową. 

Zarówno w przypadku jęczmienia jak i rzepaku stopniowo pojawiały się grzyby z rodzaju Aspergillus 

(spp. ochraceus Wilhelm, flavus Link, versicolor (Vuillemin) Tiraboschi, fumigatus Fresenius, niger 

van Tieghem, candidus Link), Eurotium, w tym E. amstelodami Mangin oraz Penicillium. Pod koniec 

przechowywania ekosystemy jęczmienia i rzepaku o niższej dostępności wody przechowywane 

w temperaturze 12 i 18°C zanieczyszczone były przez A. ochraceus, A. glaucus oraz grzyby z rodzaju 

Penicillium, a w przypadku jęczmienia także przez A. flavus. Dla tych samych poziomów aktywności 

wody w temperaturze 24 i 30°C w ziarnie jęczmienia dominowały A. versicolor, A. candidus, A. 

glaucus, zaś w nasionach rzepaku A. glaucus, A. niger oraz grzyby z rodzaju Penicillium. 

W ekosystemach badanych surowców o wyższej aw w temperaturach 12 i 18°C dominowały grzyby 

z rodzaju Penicillium. Ponadto, w ziarnie jęczmienia pojawiał się także mniej licznie A. ochraceus. 

W temperaturach 24 i 30°C przy wyższych aktywnościach wody w jęczmieniu dominował A. candidus, 

któremu towarzyszyły Aspergillus glaucus, A. versicolor i mniej liczne grzyby z rodzaju Penicillium, 

zaś w mykoflorę rzepaku stanowiły głównie A. candidius, A. ochraceus oraz grzyby z rodzaju 

Penicillium.  

Rezultaty przeprowadzonych eksperymentów wykazały, iż dynamika rozwoju grzybów 

mikroskopowych w ekosystemach ziarna jęczmienia i nasion rzepaku w znacznym stopniu uzależniona 

była od temperaturowo-wilgotnościowych warunków ich przechowywania. Wykreślone w oparciu 

o uzyskane dane krzywe wzrostu pozwoliły dla większości badanych ekosystemów i zastosowanych 



dr inż. Jolanta Wawrzyniak  Załącznik 3. Autoreferat 

17 

 

warunków składowania wyznaczyć fazę zastoju (lag fazę), która jest ważnym etapem rozwoju grzybów 

mikroskopowych obejmującym kiełkowanie zarodników oraz ich przygotowanie do wykładniczego 

wzrostu (Dagnas et al. 2015; Gougouli i Koutsoumanis 2013). Pod koniec lag fazy następuje zwiększona 

aktywność grzybów mikroskopowych, które adoptując się do nowych warunków wzrostu rozpoczynają 

współzawodnictwo z innymi mikroorganizmami obecnymi w składowanym ziarnie lub nasionach 

o opanowanie środowiska. Uaktywnienie mikroflory grzybowej może skutkować uruchomieniem 

metabolizmu wtórnego tych mikroorganizmów oraz ryzykiem pojawienia się mikotoksyn uznawanych 

za rodzaj swoistego chemicznego mechanizmu obronnego ułatwiającego zdominowanie środowiska, 

w którym wzrastają (Fox i Howlett, 2008). Analiza rozwoju grzybów mikroskopowych w fazie zastoju 

pozwoliła wysunąć hipotezę, iż charakterystyczne, związane z końcem lag fazy, punkty czasowe 

mogą być dobrymi wyróżnikami pozwalającymi określić ryzyko zanieczyszczenia badanych 

surowców mikotoksynami oraz pogorszenia ich wartości technologicznej. W celu weryfikacji 

powyższej hipotezy, w kolejnych zadaniach badawczych dynamika zmian poziomu skażenia ziarna 

i nasion grzybami mikroskopowymi wyrażona w postaci liczby JTK została porównana w przypadku 

jęczmienia (zadanie B) z dynamiką akumulacji wybranych mikotoksyn, zaś w przypadku rzepaku 

(zadanie C) z dynamiką zmian wybranych parametrów technologicznych tj. liczby kwasowej, 

zawartości fitosteroli oraz zdolności kiełkowania nasion.  

 

Cel 1. Zadanie B) Weryfikacja charakterystycznych punków rozwoju grzybów mikroskopowych 

w oparciu o poziomy mikotoksyn celem określenia możliwości ich zastosowania jako krytycznych 

punktów będących wskaźnikami jakości i bezpieczeństwa składowanego ziarna jęczmienia  

 

Publikacje: I.B1. Wawrzyniak J., Waśkiewicz A., Ryniecki A. 2018. Evaluation of critical points of mould 

growth and mycotoxin production in the stored barley ecosystem with a hazardous initial 

microbiological state of grain, Journal of Stored Products Research, 77, 166-176, 

https://doi.org/10.1016/j.jspr.2018.04.008 

 

Mikotoksyny pojawiające się w surowcach roślinnych przyczyniają się nie tylko do 

powstawania strat w produkcji rolniczej, ale przede wszystkim stanowią poważne zagrożenie zdrowotne 

dla konsumentów. Istotne znaczenie w zapobieganiu skażenia surowców zbożowych mikotoksynami 

mają procesy ich pozbiorowej konserwacji i przechowywania, dlatego przy projektowaniu skutecznych 

narzędzi zarządzających wspomnianymi procesami niezwykle przydatne mogą być algorytmy 

ostrzegające przed wystąpieniem warunków, w których może dochodzić do tworzenia tych toksycznych 

metabolitów grzybowych. Mając na uwadze powyższe przesłanki, w ramach eksperymentów opisanych 

w poprzednim punkcie, zrealizowano kolejne zadanie polegające na analizie tempa akumulacji 

wybranych mikotoksyn w przechowywanym jęczmieniu w zależności od temperatury i aktywności 

wody w ziarnie. Jego celem była weryfikacja (wskazanych w zadaniu A) charakterystycznych, 

związanych z końcem lag fazy, punktów rozwoju mikroflory grzybowej w masie ziarna poprzez ich 

odniesienie do korespondujących z nimi poziomów mikotoksyn wytworzonych w trakcie 

przechowywania oraz sprawdzenie czy odnotowane stężenia ochratoksyny A nie przekraczają limitów 

określonych dla tego związku we właściwych rozporządzeniach (UE nr 466/2001 z dnia 8 marca 2001 r. 

wraz z późniejszymi zmianami). 

Z uwagi na to, że charakterystyka profilu toksynotwórczego grzybów strzępkowych 

wykorzystanych w badaniach wykazała, iż A. ochraceus był zdolny do tworzenia ochratoksyny 

A (OTA) i kwasu penicylinowego (PCA), (Zał. 4: II.D20), zaś P. verrucosum produkował 

ochratoksynę A i cytryninę (CIT) (Zał. 4: II.A7, II.D5), w przechowywanym ziarnie jęczmienia badano 

zawartość wymienionych trzech mikotoksyn. Analizy chromatograficzne wykonane dla próbek ziarna 

pochodzących z ekosystemów jęczmienia przechowywanego w różnych warunkach temperatury 

https://doi.org/10.1016/j.jspr.2018.04.008
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i aktywności wody wykazały obecność wszystkich wspomnianych metabolitów grzybowych tj.: OTA, 

CIT i PCA. Stężenia mikotoksyn w badanym ziarnie uzależnione były od warunków jego 

przechowywania. Przeprowadzona po 40 dniach składowania ziarna statystyczna analiza wariancji, 

której celem było określenie wpływu aktywności wody i temperatury na stężenie OTA, CIT oraz PCA 

wykazała, iż w badanych ekosystemach jęczmienia oba badane parametry miały istotny (p < 0,001) 

wpływ na poziom analizowanych metabolitów grzybowych, przy czym aktywność wody okazała się 

ważniejszym czynnikiem dla akumulacji OTA, zaś temperatura miała większy udział w całkowitej 

zmienności poziomów PCA i CIT. Badania nad stopniem zanieczyszczenia ziarna jęczmienia 

mikotoksynami wykazały, iż kwas penicylinowy i cytrynina pojawiały się jedynie w ziarnie 

przechowywanym w temperaturach 24 i 30°C, podczas gdy obecność ochratoksyny A odnotowano 

w znacznie szerszym zakresie parametrów składowania. Warto nadmienić, iż warunki, w których 

obserwowano najintensywniejszy rozwój mikroflory grzybowej w masie ziarna nie zawsze 

pokrywały się z tymi, w których odnotowano najwyższe stężenia badanych mikotoksyn. 

Przykładem jest biosynteza cytryniny, która przebiegała z największym natężeniem w temperaturze 

24°C, podczas gdy najintensywniejszy rozwój mikroflory grzybowej w masie ziarna odnotowano 

w temperaturze 30ºC.  

Po 40 dniach przechowywania jęczmienia najwyższe poziomy OTA (74,3±7,9 μg·kg-1), którym 

towarzyszyły także najwyższe poziomy PCA (50,4±0,8 μg·kg-1) zaobserwowano w ekosystemach 

o aktywności wody aw = 0,92 w temperaturze 30°C, zaś optymalną temperaturą dla biosyntezy cytryniny 

okazała się temperatura 24°C. Maksymalne zawartości CIT po 40 dniach przechowywania ziarna 

o aktywności wody aw = 0,92 w temperaturze 30°C (11,4±0,6 μg·kg-1) były ponad pięciokrotnie niższe 

niż najwyższe stężenie tej toksyny uzyskane po takim samym okresie przechowywania w ziarnie 

o aktywności wody aw = 0,93 i temperaturze 24°C (60,4±0,7 μg·kg-1). Wysoki poziom PCA w próbach 

jęczmienia przechowywanych w temperaturze 30°C przy jednocześnie niższym niż w 24°C stężeniu 

CIT pozwolił wysunąć hipotezę, iż akumulacja OTA w temperaturze 30°C wynikała głównie 

z aktywności toksynotwórczej A. ochraceus, który najintensywniej wzrasta w temperaturze z zakresu 

24-31°C (Zał. 4, II.D20). Z kolei stężenie CIT w ziarnie przechowywanym w 24°C (60,4±0,7 μg·kg-1) 

sugerowało wysoką aktywność między innymi P. verrucosum, dla którego optymalna temperatura 

wzrostu wynosi 20°C (Zał. 4, II.A7, II.D5). Przeprowadzone badania wykazały, iż poza ziarnem 

o aktywności wody aw = 0,86 przechowywanym w temperaturze 12°C, w którym poziom OTA wynosił 

3,8±0,1 μg·kg-1, we wszystkich ekosystemach jęczmienia, w których aktywność wody w ziarnie była 

wyższa niż 0,80-0,81, bez względu na temperaturę przechowywania, końcowy poziom ochratoksyny A 

przekraczał limit dopuszczalny dla ziarna zbóż przeznaczonego do przerobu (5 μg·kg-1). Warunkami 

szczególnie stymulującymi obecną w ziarnie jęczmienia mikroflorę grzybową do produkcji OTA 

okazały się aktywność wody w ziarnie z zakresu 0,91–0,95 oraz temperatura z zakresu 18–30°C. 

Uzyskane wyniki badań pokazały, iż w przypadku wspomnianych ekosystemów jęczmienia niska 

temperatura przechowywania nie stanowiła zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem ziarna 

ochratoksyną A. Akumulacji OTA nie przeciwdziałały także niższe wartości aktywności wody 

w ziarnie przechowywanym w temperaturze 30°C. Przykładem mogą być ekosystemy jęczmienia 

o aw = 0,78 i 0,80, w których po 60 dniach przechowywania w 30ºC jej poziom przekraczał 

dopuszczalne limity i wynosił odpowiednio 7,6±0,8 μg kg-1 i 18,9±1,4 μg·kg-1. Przeprowadzone analizy 

pozwoliły wysunąć wniosek, iż ochratoksyna A, ze względu na najszerszy zakres warunków, 

w których się pojawiała, jest metabolitem, na który należy zwrócić szczególną uwagę podczas 

tworzenia narzędzi wspomagających proces pożniwnej konserwacji i przechowywania ziarna.  

Porównanie dynamiki rozwoju grzybów mikroskopowych ze zmianami poziomu tej 

mikotoksyny w masie przechowywanego jęczmienia wykazało, że dla wszystkich rozważanych 

wartości temperatury i aktywności wody w ziarnie długość lag fazy była krótsza od czasu, po 

którym w poszczególnych ekosystemach ziarna poziom ochratoksyny A przekraczał 
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dopuszczalny limit 3 μg·kg-1. Rozbieżność w długości wspomnianych okresów wahała się w granicach 

od 0,5 do 6 dni. Różnica ta była stosunkowo niewielka w ziarnie o najwyższych aktywnościach wody, 

dla których obserwowano krótkie (kilkudniowe) fazy zastoju i wzrastała w ekosystemach 

charakteryzujących się niższą wartością tego parametru, w których lag faza przyjmowała dłuższe 

wartości (od kilkunastu do kilkudziesięciu dni). Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że 

uaktywnienie mikroflory grzybowej w drugim etapie lag fazy nie pociągało za sobą akumulacji 

mikotoksyn w ilościach przekraczających dopuszczalne normami poziomy. Poczynione obserwacje 

pozwoliły zatem stwierdzić, że charakterystyczne, związane z końcem lag fazy punkty rozwoju 

grzybów mikroskopowych w masie przechowywanego ziarna można wykorzystać przy 

udoskonalaniu systemów sterujących pozbiorową pielęgnacją surowców zbożowych, w których 

mogą one pełnić funkcję tzw. krytycznych punktów pozwalających na szacowanie czasu, w jakim 

ziarno o określonych parametrach powinno zostać zagospodarowane lub doprowadzone do stanu 

umożliwiającego jego długotrwałe składowanie bez znacznego pogorszenia jakości. 

 

Cel 1. Zadanie C) Weryfikacja charakterystycznych punków rozwoju grzybów mikroskopowych 

w oparciu o poziomy wybranych wyróżników jakości technologicznej rzepaku celem określenia 

możliwości ich zastosowania jako krytycznych punktów będących wskaźnikami jakości 

i bezpieczeństwa składowanych nasion  

 

Publikacje: I.B2. Wawrzyniak, J., Gawrysiak-Witulska, M., Ryniecki, A., 2018. Management Control Points 

Related to the Lag Phase of Fungal Growth in a Stored Rapeseed Ecosystem. Journal of the American 

Oil Chemists’ Society, 95, 1223–1235, https://doi.org/10.1002/aocs.12130 

I.B3. Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Rudzińska M. 2019. Dynamics of phytosterol 

degradation in a bulk of rapeseed stored under different temperature and humidity conditions. Journal 

of Stored Products Research, 83, 292-304, https://doi.org/10.1016/j.jspr.2019.07.011 

 

Wartość odżywcza oleju rzepakowego w dużym stopniu zależy od stanu wykorzystywanych do 

jego produkcji nasion, dlatego utrzymanie ich jakości na poziomie spełniającym wymagania stawiane 

przez zakłady tłuszczowe jest ważnym zagadnieniem w przetwórstwie tego surowca. Jednym 

z największych zagrożeń dla wartości technologicznej nasion rzepaku jest rozwój w ich masie grzybów 

mikroskopowych. Wzrost wspomnianych mikroorganizmów przyczynia się do intensyfikacji 

niekorzystnych zmian fizycznych i biochemicznych, i w skrajnych przypadkach może doprowadzić do 

zepsucia omawianego surowca. Aktywność mikroflory grzybowej w składowanych nasionach 

uzależniona jest od dostępności wody i temperatury, dlatego w działaniach związanych z zachowaniem 

jakości odżywczej i technologicznej rzepaku istotną rolę odgrywają procesy jego pożniwnej 

konserwacji i przechowywania. Wyposażenie systemów zarządzających tymi procesami w narzędzia 

prognostyczne uwzględniające zarówno ryzyko rozwoju mikroflory grzybowej, jak i niebezpieczeństwo 

pogorszenia właściwości technologicznych nasion przyczyniłoby się do podniesienia jakości surowców 

dostarczanych do zakładów tłuszczowych. W odpowiedzi na wspomniane potrzeby kolejny etap 

prowadzonych prac badawczych koncentrował się na porównaniu dynamiki wzrostu grzybów 

pleśniowych w ekosystemach nasion przechowywanych w różnych warunkach temperaturowo-

wilgotnościowych (opisanych w zadaniu 1A) ze zmianami wybranych wyróżników ich jakości 

technologicznej (tj. liczba kwasowa (LK), zawartość fitosteroli (FS), zdolność kiełkowania). Celem tych 

badań była weryfikacja czy wartości badanych parametrów technologicznych odpowiadających 

charakterystycznym, związanym z końcem fazy zastoju, punktom rozwoju grzybów mikroskopowych 

nie dyskwalifikują nasion jako surowca dla przemysłu spożywczego. Ze względu na chęć porównania 

uzyskanych wyników ze stosowanymi dotychczas kryteriami czasu bezpiecznego przechowywania 

https://doi.org/10.1002/aocs.12130
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022474X18303138?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022474X18303138?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022474X18303138?via%3Dihub#!
https://doi.org/10.1016/j.jspr.2019.07.011
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nasion rzepaku, takimi jak widoczne zapleśnienie czy zdolność kiełkowania na poziomie nie niższym 

niż 80%, podczas eksperymentów określano wartości także tych parametrów. 

Hydroliza trójglicerydów jest początkowym etapem niekorzystnych przemian jakim podlegają 

tłuszcze, dlatego liczba kwasowa (LK) określająca poziom wolnych kwasów tłuszczowych jest 

podstawowym wskaźnikiem jakości przechowywanych nasion. W opracowywanych standardach 

dotyczących dopuszczalnego poziomu liczby kwasowej dla olejów przeznaczonych na cele spożywcze 

można spotkać różne wartości tego wskaźnika. Norma PN-90/R-66151 zalecała, aby poziom liczby 

kwasowej dla nasion przeznaczonych do przetwórstwa na cele spożywcze i paszowe nie przekraczał 3 

mg KOH·g-1, zaś standardy opracowane przez FAO/WHO (Codex Standards 210-1999) dla olejów 

roślinnych tłoczonych na zimno (w tym rzepakowego) zalecają, aby wartość tego wskaźnika nie 

przekraczała 4 mg KOH·g-1 oleju. Przy weryfikacji charakterystycznych punktów rozwoju grzybów 

mikroskopowych w przechowywanych nasionach rzepaku, w celu zachowania pewnego marginesu 

bezpieczeństwa, za graniczny, decydujący o przydatności nasion na cele spożywcze poziom liczby 

kwasowej, przyjęto niższą z zalecanych dla nasion wykorzystywanych do celów spożywczych wartość 

tj. 3 mg KOH·g-1.  

Wykorzystane w badaniach nasiona rzepaku cechowały się niską początkową wartością liczby 

kwasowej (LK = 1,41±0,15 mg KOH·g-1 oleju). Analiza statystyczna przeprowadzona po 48 dniach 

przechowywania ekosystemów nasiennych wykazała istotny wpływ zarówno temperatury jak 

i aktywności wody na wartość liczby kwasowej. Z badanych czynników, większy udział w jej 

zmienności miała aktywność wody w nasionach. Najintensywniejsze zmiany w wartości liczby 

kwasowej (niezależnie od zastosowanej temperatury przechowywania) następowały w nasionach 

o najwyższej aktywności wody równej aw = 0,90. We wszystkich ekosystemach nasion rzepaku czas, po 

którym liczba kwasowa przekroczyła poziom 3 mg KOH·g-1 był stosunkowo krótki. W temperaturze 

12°C następowało to już po 12 dniach, a wraz ze wzrostem temperatury okres ten ulegał dalszemu 

skróceniu i w 30ºC wynosił tylko 2 dni. W tych samych warunkach zaobserwowano także intensywny 

wzrost grzybów mikroskopowych, które z uwagi na posiadane zdolności biodegradacji tłuszczów 

(Janda i Markowska-Szczupak, 2015) mogły przyczynić się do wzrostu odnotowanej liczby kwasowej. 

Spadek temperatury i aktywności wody w przechowywanych nasionach zmniejszał intensywność zmian 

kwasowości pozyskiwanego z nich oleju, niemniej jednak w większości badanych ekosystemów 

zaobserwowano przekroczenie, przyjętej za graniczną, wartości 3 mg KOH·g-1. Zabezpieczenie 

przechowywanych nasion przed powstawaniem wolnych kwasów tłuszczowych było możliwe tylko 

w temperaturze z zakresu 12 – 24°C przy aktywności wody w nasionach na poziomie nie wyższym niż 

0,80 (LK = 1,76 ÷ 2,64 mg KOH·g-1 oleju), czyli w warunkach, w których w masie nasion nie 

odnotowano także intensywnego rozwoju mikroflory grzybowej.  

Porównanie charakterystyk przedstawiających zmiany poziomu liczby kwasowej z dynamiką 

wzrostu grzybów mikroskopowych w ekosystemach nasion rzepaku potwierdziło, iż faza zastoju jest 

okresem, w którym liczba kwasowa pozostaje na bezpiecznym z punktu widzenia jakości nasion 

przeznaczonych na cele spożywcze poziomie. Długość lag fazy, dla wszystkich rozważanych 

warunków temperatury i aktywności wody w nasionach była krótsza niż czas, po którym wartość liczby 

kwasowej przekroczyła graniczny poziom 3 mg KOH·g-1 oleju. W zastosowanych temperaturach, 

różnica pomiędzy długością lag fazy i czasem przekroczenia przyjętej wartości LK = 3 mg KOH·g-1 

zmniejszała się wraz ze wzrostem poziomu aktywności wody w nasionach (Tabela 2, I.B2). Warto 

nadmienić, iż w wielu przypadkach liczebność populacji mikroflory grzybowej w badanych 

ekosystemach rzepaku przekraczała relatywnie wysoki poziom 106 jtk·g-1, podczas gdy liczba kwasowa 

wciąż przyjmowała wartości niższe od przyjętego limitu 3 mg KOH·g-1, dlatego zasadność stosowania 

tego wskaźnika jako kryterium jakości nasion jest dyskusyjna. Użyteczność zastosowania liczby 

kwasowej jako kryterium bezpieczeństwa podważyły także przeprowadzone w badanych ekosystemach 

nasion obserwacje widocznego wzrostu grzybów mikroskopowych. Jedynym ekosystemem, w którym 
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przed przekroczeniem wartości liczby kwasowej LK = 3 mg KOH·g-1 nie zaobserwowano zauważalnego 

nieuzbrojonym okiem rozwoju grzybów pleśniowych były nasiona rzepaku o aktywności wody aw = 

0,90 przechowywane w 30°C. We wszystkich pozostałych ekosystemach widoczny rozwój mikroflory 

grzybowej zarejestrowano w czasie krótszym lub równym okresom, po których odnotowywano 

przekroczenie przyjętego limitu LK. Uzyskane wyniki pozwoliły wysunąć wniosek, iż zastosowanie 

liczby kwasowej, nawet na poziomie 3 mg KOH·g-1, jako jedynego kryterium bezpieczeństwa 

w praktyce przechowalniczej, stwarza zagrożenie dla jakości składowanych nasion rzepaku.  

Innym parametrem technologicznym stosowanym jako kryterium przy wyznaczaniu czasu 

bezpiecznego przechowywania nasion rzepaku jest zdolność kiełkowania (Pronyk i in., 2004; Sathya 

i in., 2009; Sun i in., 2014). Wyróżnik ten opisuje potencjał nasion do realizacji podstawowych funkcji 

życiowych, dlatego zdaniem wielu badaczy dobrze odzwierciedla ich ogólną kondycję. 

W przeprowadzonych badaniach dynamika zmian zdolności kiełkowania nasion uzależniona była od 

warunków przechowywania, przy czym zarówno wzrost aktywności wody, jak i temperatury znacząco 

przyczyniały się do spadku jej wartości (p < 0,001). Warto zauważyć, że choć w prowadzonych 

eksperymentach wzrostowi populacji grzybów mikroskopowych w masie nasion towarzyszył spadek 

wartości tego parametru, to w układach o najwyższych aktywnościach wody, w których występował 

najintensywniejszy rozwój tych mikroorganizmów zmiany zdolności kiełkowania następowały ze 

znacznym opóźnieniem w stosunku do tempa wzrostu poziomu JTK grzybów pleśniowych. 

Przykładem mogą być ekosystemy nasion o aktywności wody aw = 0,90 przechowywane 

w temperaturze 12ºC, w których po 12 dniach przechowywania populacja grzybów mikroskopowych 

przekroczyła poziom 106 jtk·g-1, podczas gdy zdolność kiełkowania utrzymywała się na wysokim 

poziomie równym 98,7±0,9%. 

Analiza zmian liczby kwasowej i zdolności kiełkowania nasion odniesiona do krzywych 

wzrostu grzybów mikroskopowych w ekosystemach rzepaku wykazała, iż punkty związane z końcem 

fazy zastoju wydają się być dobrym kryterium, pozwalającym zidentyfikować ryzyko pogorszenia 

jakości przechowywanych nasion. W badanych ekosystemach rzepaku faza zastoju była krótsza nie 

tylko od czasu, po którym odnotowano przekroczenie (przyjętego za bezpieczny) poziomu liczby 

kwasowej LK = 3 mg KOH·g-1, ale także od czasu, po którym obserwowano widoczny wzrost grzybów 

pleśniowych oraz czasu, po którym zdolność kiełkowania nasion spadła poniżej 80%. 

Olej pozyskiwany z nasion rzepaku zawiera wiele cennych, charakteryzujących się 

prozdrowotnymi właściwościami składników. Rozwój mikroflory grzybowej w niewłaściwie 

zabezpieczonym rzepaku może intensyfikować procesy ich degradacji (Kumar i in., 2017), dlatego 

kryteria bezpieczeństwa stosowane w systemach sterujących procesami pożniwnej konserwacji 

i przechowywania nasion powinny uwzględniać także przemiany jakim mogą podlegać te bioaktywne 

komponenty. Ważną grupę związków występujących w oleju rzepakowym stanowią fitosterole, które 

z uwagi na podobieństwo strukturalne do cholesterolu mają zdolność do obniżania jego poziomu 

w organizmie człowieka (De Smet i in., 2012). Fakt, iż fitosterole zawierają wiązania podwójne sprawia, 

że mogą one łatwo ulegać przemianom oksydacyjnym prowadzącym do powstawania produktów 

wykazujących właściwości cytotoksyczne (pochodne hydroksy, epoksy, keto i triolowe), (O’Callaghan 

et al., 2013). Biorąc powyższe pod uwagę, zaproponowane w badaniach, oparte na lag fazie kryterium 

mikrobiologiczne weryfikowano także przez odniesienie do poziomu zawartych w nasionach fitosteroli.  

W badanych nasionach rzepaku zidentyfikowano pięć podstawowych fitosteroli, tj.: β-sitosterol 

(49,3%), kampesterol (33,9%), brassikasterol (14,4%), awenasterol (1,8%), stigmasterol (0,6%), a ich 

sumaryczny początkowy poziom wynosił 7,38±0,13 g·kg-1. Skład procentowy poszczególnych 

fitosteroli był zgodny z danymi literaturowymi (Gawrysiak-Witulska i Rudzińska 2012; Hamama i in. 

2003). Degradacja fitosteroli zaobserwowana podczas eksperymentów skorelowana była z parametrami 

temperaturowymi i wilgotnościowymi składowanej masy nasion. Statystyczna analiza wariancji 

przeprowadzona po 48 dniach przechowywania ekosystemów nasiennych wykazała istotny wpływ 
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zarówno temperatury jaki i aktywności wody w nasionach na straty fitosteroli, przy czym, podobnie jak 

w przypadku liczby kwasowej, aktywność wody w nasionach miała większy udział w zmienności ich 

stężeń niż temperatura. Najbardziej destrukcyjny wpływ na zawartość tych bioaktywnych związków 

miały najwyższe zastosowane poziomy temperatury (T = 30ºC) i aktywności wody w nasionach (aw = 

0,90). W tych warunkach niemal bezpośrednio po rozpoczęciu eksperymentu odnotowano dynamiczny 

wzrost grzybów mikroskopowych, a straty fitosteroli po 48 dniach przechowywania sięgały 61%. 

Obniżenie aktywności wody w nasionach oraz temperatury składowania w istotny sposób ograniczyło 

degradację tych związków. Straty fitosteroli po 48 i 72 dniach przechowywania w nasionach 

o aktywności wody z zakresu aw = 0,75-0,76 wynosiły odpowiednio 8,5 i 12% w temperaturze 30ºC, zaś 

w temperaturach z zakresu 12-24ºC ich ubytki nie przekroczyły odpowiednio 6,5% i 8%. Warto 

zaznaczyć, że przebieg zmian zawartości kampesterolu podobny był do tego jaki zaobserwowano 

dla β-sitosterolu, natomiast degradacja brassikasterolu przebiegała podobnie jak dla 

awenasterolu i stigmasterolu. Wyniki badań wykazały ponadto, że degradacja stigmasterolu, 

brassikasterolu i awenasterolu postępowała w szybszym tempie niż w przypadku kampesterolu 

i β-sitosterolu. Ubytki fitosteroli w okresie lag fazy nie przekraczały poziomu 15,5% i były 

porównywalne ze stratami steroli jakie można zaobserwować podczas poprawnie prowadzonego 

procesu konserwacji nasion metodą niskotemperaturową (< 20%), (Gawrysiak-Witulską i Rudzińska 

2012).  

Powyższe rozważania dowodzą, iż zabezpieczenie nasion rzepaku w czasie krótszym niż faza 

zastoju pozwala nie tylko uchronić je przed rozwojem pleśni, ale także zachować ich wartość 

technologiczną opisaną takimi wyróżnikami jak liczba kwasowa, zawartość fitosteroli oraz zdolność 

kiełkowania. Podobnie jak w przypadku ziarna jęczmienia, wskazane w zadaniu A charakterystyczne, 

związane z końcem lag fazy punkty rozwoju mikroflory grzybowej w nasionach rzepaku 

pozwalają wyznaczyć czas, w którym nasiona o danych parametrach temperaturowo-

wilgotnościowych powinny zostać poddane procesom przetwórczym lub doprowadzone do stanu 

umożliwiającego ich długotrwałe przechowywanie bez znacznej utraty jakości. Weryfikacja 

wyznaczonych punktów potwierdziła możliwość ich wykorzystania jako krytycznych punktów 

przy projektowaniu systemów kontrolno-pomiarowych zarządzających procesami pożniwnej 

konserwacji nasion rzepaku. 

Cel 2. Opracowanie kinetycznych modeli predykcyjnych rozwoju grzybów mikroskopowych 

w ziarnie jęczmienia i nasionach rzepaku 

Ze względu na brak szybkich i prostych metod określania stopnia zanieczyszczenia ziarna zbóż 

i nasion rzepaku grzybami strzępkowymi ciągłe monitorowanie stanu mikrobiologicznego 

wspomnianych surowców podczas ich przechowywania jest znacznie utrudnione. Ocena poziomu 

skażenia składowanego ziarna zbóż i nasion rzepaku prowadzona zwykle jest tradycyjnymi metodami 

płytkowymi, technikami chromatograficznymi (z zastosowaniem markerów chemicznych np. 

ergosterolu) lub poprzez oznaczenie związków lotnych charakterystycznych dla rozwijającej się 

mikroflory grzybowej. Wspominane metody są czasochłonne, wymagają sprzętu oraz 

wykwalifikowanych analityków. Poza tym pozwalają one na określenie poziomu obecnych już 

w badanym surowcu grzybów mikroskopowych, podczas gdy dla producentów chcących utrzymać 

wysoką jakość ziarna i nasion ważniejsza jest wiedza wskazująca na potencjalne zagrożenie zanim się 

ono pojawi. Jednym z dobrych rozwiązań pozwalających z wyprzedzeniem sygnalizować ryzyko 

rozwoju niepożądanych mikroorganizmów w masie ziarna i nasion są interdyscyplinarne narzędzia 

prognostyczne w postaci modeli predykcyjnych. Podejmowane są próby opracowania modeli 

pozwalających przewidzieć kinetykę rozwoju grzybów strzępkowych w różnych warunkach 

środowiskowych (Dantigny, 2016) jednak, jak zostało to już wcześniej podkreślone, opierają się one na 

danych uzyskanych w uproszczonych eksperymentach, prowadzonych na podłożach agarowych lub 
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uprzednio zdezynfekowanych podłożach spożywczych, w których intensywność widocznego rozwoju 

grzybów pleśniowych wyrażono za pomocą średnicy kolonii (Aldars-García et al., 2017; Marín i in., 

2009; Tremarin i in., 2017; Yogendrarajah i in., 2016). Modele opracowane na podstawie danych 

opisujących widoczny wzrost kolonii pojedynczego szczepu wzrastającego w wyidealizowanych 

systemach doświadczalnych mogą niezbyt dokładnie odzwierciedlać jego wzrost w układach 

rzeczywistych (Garcia i in., 2009; Mylona i Magan, 2011), dlatego ich zastosowanie przy 

opracowywaniu strategii zarządzania procesami pożniwnej konserwacji i przechowywania surowców 

roślinnych jest ograniczone. Mając na uwadze niedoskonałość dostępnych rozwiązań, podczas zadań 

realizowanych w ramach Celu 2, budowano modele opisujące ekspansję mikroflory grzybowej 

w układach doświadczanych (opisanych w Celu 1) odzwierciedlających rzeczywiste ekosystemy 

przechowywanego ziarna jęczmienia i nasion rzepaku. W eksperymentach ekosystemy badanych 

surowców roślinnych traktowano holistycznie jako dynamiczne, złożone układy organizmów żywych, 

w których rozwój grzybów pleśniowych uzależniony jest nie tylko od czynników abiotycznych, ale 

także od ich wzajemnych relacji. W celu zwiększenia bezpieczeństwa aplikacji opracowanych modeli 

w badaniach rozważano niekorzystny początkowy poziom skażenia ziarna i nasion propagulami 

grzybów mikroskopowych, charakterystyczny dla lat, w których obfite opady zbiegają się z okresem 

wegetacji i zbiorów wspominanych surowców (Akk et al. 2013; Brazauskienė i in., 2006; Szopińska 

i in., 2007; Tańska i in., 2011). Ogólny poziom grzybów mikroskopowych w ziarnie jęczmienia 

i nasionach rzepaku wyrażano za pomocą liczby JTK, która uwzględnia również propagule grzybowe 

będące we wczesnej (niewidocznej nieuzbrojonym okiem) fazie wzrostu.  

W badaniach zastosowano dwie różne techniki modelowania: regresję z wykorzystaniem 

zmodyfikowanej funkcji Gompertza oraz sztuczne sieci neuronowe. Podczas budowy modeli przyjęto 

założenie, iż zarówno w ziarnie jęczmienia jak i nasionach rzepaku, przez cały czas trwania fazy zastoju 

populacja grzybów mikroskopowych utrzymywała się na początkowym poziomie. Tworzone modele 

opisywały kinetykę wzrostu grzybów mikroskopowych w funkcji parametrów determinujących tempo 

ich wzrostu tj. temperatury i aktywności wody (mierzonej jako równowagowa wilgotność względna 

powietrza w masie składowanych surowców) oraz czasu. Dodatkową zaletą zastosowanych parametrów 

jest fakt, iż są one łatwo mierzalne w praktyce przechowalniczej, dzięki czemu budowane modele mogą 

znaleźć zastosowanie jako narzędzia prognostyczne przy udoskonalaniu systemów zarządzających 

procesami pożniwnej konserwacji badanych surowców roślinnych. Dane empiryczne obejmowały 

szeroki zakres warunków przechowywania (zmienne niezależne), jakie można zaobserwować 

w praktyce przechowalniczej tj. od niskich wartości aktywności wody w ziarnie jęczmienia i nasionach 

rzepaku (aw = 0,75 – 0,80) i niskiej temperatury (T = 12ºC), w których wspomniane surowce roślinne 

mogą być przechowywane przez stosunkowo długi czas bez znacznej utraty jakości do bardzo 

niekorzystnych warunków, tj. wysokich wartości aktywności wody (aw = 0,90 – 0,96) i wysokiej 

temperatury (T = 30ºC), w których brak odpowiednich pożniwnych zabiegów pielęgnacyjnych niemal 

natychmiast prowadzi do pogorszenia ich jakości. Zmienną zależną tworzonych modeli stanowił 

logarytm z poziomu grzybów mikroskopowych Log(JTK).  

Kluczowe znaczenie dla praktycznego zastosowania modeli w zarządzaniu bezpieczeństwem 

żywności odgrywa ocena ich jakości prognostycznej, czyli walidacja. Przyczyną rozbieżności pomiędzy 

odpowiedziami modelu, a danymi empirycznymi mogą być między innymi nieadekwatny dobór 

struktury modelu lub techniki modelowania, niedokładność samego modelu przy opisie danego zjawiska 

oraz inne czynniki, które wpływają na wzrost badanych mikroorganizmów, a nie zostały uwzględnione 

w prognozowaniu. W celu sprawdzenia czy zbudowane modele rozwoju grzybów mikroskopowych 

w masie ziarna jęczmienia i nasion rzepaku są wolne od wymienionych obciążeń w końcowym etapie 

prac badawczych poddawano je dwuetapowej weryfikacji. Polegała ona na porównaniu odpowiedzi 

modeli z danymi empirycznymi wykorzystywanymi do budowy modeli (walidacja wewnętrzna (ww)) 
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oraz na zbadaniu trafności zwracanych przez nie prognoz dla nowych, pochodzących z niezależnych, 

ale objętych zakresem formułowanych modeli eksperymentów (walidacja zewnętrzna (wz)).  

 

Cel 2. Zadanie A) Formułowanie modeli rozwoju grzybów mikroskopowych w ekosystemach 

ziarna jęczmienia i nasion rzepaku z wykorzystaniem zmodyfikowanej funkcji Gompertza  
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Jedną z funkcji sigmoidalnych, którą ze względu na podobieństwo przebiegu do krzywych 

wzrostu mikroorganizmów można wykorzystać do matematycznego opisu dynamiki ich rozwoju jest 

trójparametryczne równanie bazujące na funkcji Gompertza (Wang i in., 2013). W mikrobiologii 

prognostycznej równanie to wykorzystywane było głównie do opisu krzywych wzrostu bakterii 

(Zwietering i in., 1990) lub szacowania kinetycznych parametrów wzrostu mikroorganizmów tj. 

długości fazy zastoju (τlag) lub maksymalnej szybkość wzrostu (μmax) w stałych warunkach 

środowiskowych (Bae i in., 2012; Vindeløv i in., 2002; Yogendrarajah i in., 2016; Zimmermann i in., 

2011). W prowadzonych pracach zmodyfikowane równanie Gompertza wykorzystano do modelowania 

rozwoju grzybów mikroskopowych w ekosystemach ziarna jęczmienia i nasion rzepaku (opisanych 

w Celu 1, zadanie A) w funkcji warunków ich składowania i czasu. Główną zaletą zmodyfikowanej 

funkcji Gompertza jest fakt, że chociaż nie odwzorowuje ona mechanizmu rozwoju mikroorganizmów 

jej parametrom można nadać interpretację biologiczną. Z uwagi na sigmoidalny przebieg 

zmodyfikowanej funkcji Gopmertza, przy dopasowywaniu jej do danych empirycznych wymagane jest 

zastosowanie zestawów obejmujących trzy charakterystyczne fazy wzrostu mikroorganizmów (czyli 

fazy: zastoju, wzrostu wykładniczego i stacjonarnej), (Serment-Moreno i in., 2016). Ze względu na 

powyższe wymagania, z procesu modelowania wyłączone zostały ekosystemy, w których rozwój 

grzybów był istotnie ograniczony i obejmował tylko pierwszą lub pierwszą i drugą fazę wzrostu badanej 

mykobioty. W przypadku ziarna jęczmienia dotyczyło to ekosystemów o aktywności wody aw = 0,80 

przechowywanych w temperaturze 12 i 18 ºC, zaś w przypadku nasion rzepaku ekosystemów 

o aktywności wody aw ≤ 0,80 przechowywanych w 12 i 18ºC oraz nasion o aw = 0,75 przechowywanych 

w 24 i 30ºC (I.B1, I.B2). Warto podkreślić, iż pominięcie danych obejmujących układy, w których 

krzywe wzrostu grzybów pleśniowych nie miały w pełni sigmoidalnego przebiegu nie miało większego 

znaczenia dla bezpieczeństwa aplikacji opracowanych modeli. Potwierdzają to wyniki badań, które 

wykazały, iż w pominiętych zestawach danych, opisujących jęczmień składowany w warunkach aw ≤ 

0,80 i T = 12-18°C, wzrost grzybów pleśniowych i tworzenie się mikotoksyn w ziarnie są prawie 

całkowicie zahamowane (I.B1). W ekosystemach nasion rzepaku nie uwzględnionych podczas 

modelowania (aw ≤ 0,80 i T = 12-18ºC oraz aw = 0,75 i T = 24-30ºC), także nie odnotowano znacznego 

rozwoju mikroflory grzybowej (I.B2). Wymienione warunki przechowywania nasion zapobiegały także 

degradacji fitosteroli i tokoferoli (I.B3; Gawrysiak-Witulska et al., 2016) oraz tworzeniu się wolnych 

kwasów tłuszczowych, (liczba kwasowa przez cały czas trwania eksperymentów przechowalniczych nie 

przekraczała wartości LK = 4 mg KOH g-1 stanowiącej górną granicę zalecaną dla olejów roślinnych 

tłoczonych na zimno (CODEX-STAN 210 - 1999)), (I.B2).  

Symulacje rozwoju grzybów mikroskopowych w ziarnie jęczmienia i nasionach rzepaku 

rozpoczęto od sformułowania modeli pierwszorzędowych opisujących wzrost mykroflory w czasie dla 

https://doi.org/10.1007/s11947-020-02575-x
https://doi.org/10.1002/aocs.12365
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każdego układu stałych warunków przechowywania. Do tego celu, wykorzystano zmodyfikowaną 

(reparametryzowaną) postać funkcji Gompertza o ogólnym równaniu: 

 

𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑒𝑥𝑝[−𝑒𝑥𝑝(𝑏 − 𝑐 ∙ 𝑥)]         (1) 

 

w której wykorzystując analizę przebiegu zmienności wspomnianej funkcji, współczynniki 

równania (a, b, c) powiązano z parametrami biologicznymi charakteryzującymi dynamikę 

wzrostu grzybów mikroskopowych, tj.: długością fazy zastoju (τlag, d), maksymalną szybkością 

wzrostu, (μmax, log(jtk·g-1)·d-1) oraz maksymalnym (będącym różnicą pomiędzy poziomem mikroflory 

grzybowej w fazie stacjonarnej Log(JTKs) a początkowym stanem mykologicznym badanych 

surowców Log(JTK0)) przyrostem poziomu grzybów mikroskopowych, (ΔmaxLog(JTK), log(jtk·g-1)).  

 

𝑎 = ∆𝑚𝑎𝑥𝐿𝑜𝑔(𝐽𝑇𝐾) = 𝐿𝑜𝑔(𝐽𝑇𝐾𝑠) − 𝐿𝑜𝑔(𝐽𝑇𝐾0)     (2) 

 

𝑏 =
𝜇𝑚𝑎𝑥∙𝑒

∆𝑚𝑎𝑥𝐿𝑜𝑔(𝐽𝑇𝐾)
∙ 𝜏𝑙𝑎𝑔 + 1        (3) 

 

𝑐 =
𝜇𝑚𝑎𝑥∙𝑒

∆𝑚𝑎𝑥𝐿𝑜𝑔(𝐽𝑇𝐾)
         (4) 

 

Z uwagi na to, że ekosystemy ziarna jęczmienia i nasion rzepaku przed rozpoczęciem 

przechowywania charakteryzowały się różnym od zera poziomem grzybów strzępkowych do 

zmodyfikowanego równania Gompertza wprowadzono dodatkowy stały element (log(CFU0)). 

Pozwoliło to uzyskać efekt przesunięcia krzywych sigmoidalnych wzdłuż osi rzędnych o stałą wartość 

odpowiadają średniemu początkowemu poziomowi mikroflory grzybowej w masie ziarna i nasion przed 

rozpoczęciem eksperymentów przechowalniczych (wartość dolnej asymptoty). Wprowadzony parametr 

przyjmował stałą, nienależną od warunków przechowywania wartość (4,4 log(jtk·g-1) dla ziarna 

jęczmienia oraz 4,8 log(jtk·g-1) dla nasion rzepaku). W rezultacie ogólna postać pierwszorzędowych 

modeli wzrostu grzybów mikroskopowych w masie ziarna jęczmienia i nasion rzepaku 

przechowywanych w stałych warunkach środowiskowych przybrała następującą postać: 

 

𝐿𝑜𝑔(𝐽𝑇𝐾) = 𝐿𝑜𝑔(𝐽𝑇𝐾0) + ∆𝑚𝑎𝑥𝐿𝑜𝑔(𝐽𝑇𝐾) ⋅ 𝑒𝑥𝑝 [−𝑒𝑥𝑝 (
𝜇𝑚𝑎𝑥∙𝑒

∆𝑚𝑎𝑥𝐿𝑜𝑔(𝐽𝑇𝐾)
∙ {𝜏𝑙𝑎𝑔 − 𝜏𝐽𝑇𝐾} + 1)] (5) 

 

gdzie: 

τJTK, czas, po którym populacja grzybów strzępkowych osiąga poziom Log(JTK), (d); e = exp(1).  

 

Parametry kinetyczne wzrostu grzybów mikroskopowych w zmodyfikowanym równaniu Gompertza 

szacowano metodą regresji nieliniowej niezależnie dla każdego zestawu warunków przechowywania (T 

i aw). Współczynniki ustalano za pomocą oprogramowania STATISTICA 13.3 (StatSoft, Inc., Tulsa, 

OK, USA) dopasowując wybrane równanie do wyznaczonych eksperymentalnie krzywych wzrostu. 

Otrzymane wartości parametrów modeli pierwszorzędowych tj. czasu zastoju, maksymalnej 

szybkości wzrostu oraz poziomu zanieczyszczenia badanych surowców grzybami pleśniowymi 

w stacjonarnej fazie wzrostu były zróżnicowane i zależały od aktywności wody w ziarnie 

i nasionach oraz temperatury przechowywania (Tabela 2, I.B4; Tabela 2, I.B5). Ocena statystyczna 

odpowiedzi sformułowanych modeli pierwszorzędowych wykazała dobre dopasowanie 

zmodyfikowanego równania Gompertza do danych eksperymentalnych, zarówno w przypadku ziarna 

jęczmienia (R2 > 0,98) jak i dla nasion rzepaku (R2 > 0,99).  
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W kolejnym etapie analizowano matematyczne relacje pomiędzy parametrami modeli 

pierwszorzędowych, a abiotycznymi czynnikami środowiskowymi. Rezultatem tych prac było 

opracowanie tzw. modeli drugorzędowych, czyli zależności matematycznych opisujących wpływ 

aktywności wody i temperatury na parametry kinetyczne wzrostu grzybów mikroskopowych w masie 

składowanych surowców (τlag, μmax, Log(JTKs)). W przypadku ziarna jęczmienia, wszystkie 

kinetyczne parametry wzrostu mykoflory były liniową funkcją temperatury i aktywności wody 

w ziarnie (Tabela 4, I.B4). Do opisu relacji występujących pomiędzy warunkami przechowywania 

a parametrami kinetycznymi wzrostu grzybów pleśniowych w ekosystemach nasion rzepaku 

zastosowano wielomiany drugiego stopnia w odniesieniu do aktywności wody w nasionach oraz 

pierwszego stopnia w stosunku do temperatury (Tabela 3, I.B5). Uwzględnienie w ogólnym 

równaniu modeli pierwszorzędowych zależności opisujących parametry kinetyczne wzrostu pleśni 

pozwoliło sformułować pełne predykcyjne modele rozwoju grzybów mikroskopowych w masie ziarna 

jęczmienia i nasion rzepaku. Zmienne wejściowe modeli stanowiły temperatura i aktywność wody 

w nasionach (powiązana z wilgotnością względną powietrza w przestrzeniach międzyziarnowych 

lub międzynasiennych) i czas, zaś zmienną wyjściową był poziom grzybów mikroskopowych 

wyrażony jako Log(JTK). Wartości współczynników równania ogólnego modelu wyznaczano, 

podobnie jak współczynniki modeli pierwszorzędowych, za pomocą pakietu estymacji nieliniowej 

programu STATISTICA 13 (StatSoft, Inc., Tulsa, OK, USA) przy 95% poziomie ufności. Wszystkie 

oszacowane współczynniki okazały się statystycznie istotne (p < 0,05).  

Porównanie dynamiki wzrostu mikroflory grzybowej przewidywanej za pomocą 

sformułowanych modeli i obserwowanej podczas eksperymentów (Rysunek 1, I.B4; Rysunek 3 i 4, 

I.B5), przeprowadzone podczas obu etapów walidacji, wykazało dobrą zgodność prognoz z danymi 

empirycznymi zarówno w przypadku jęczmienia, jak i rzepaku. Statystyczna analiza wyników wykazała 

wysoce istotną korelację pomiędzy danymi obserwowanymi w eksperymentach i wartościami 

przewidywanymi za pomocą modeli rozwoju grzybów mikroskopowych zarówno w przypadku ziarna 

jęczmienia (R2 =0,96 (ww) i 0,95 (wz)), jak i dla nasion rzepaku (R2 = 0,99 (ww) i 0,89 (wz)). Wartości 

pierwiastka z błędu średniokwadratowego (RMSE) informującego o średnim odchyleniu wartości 

Log(JTK) przewidywanych od obserwowanych odnotowane dla ekosystemów jęczmienia (RMSE = 

0,234 – 0,243) i nasion rzepaku (RMSE = 0,126 – 0,547) przyjmowały niewielkie wartości, co wskazuje, 

iż sformułowane modele zwracały trafne prognozy poziomu mikroflory grzybowej. Dobrą jakość 

modeli potwierdziły także inne wskaźniki rekomendowane do oceny ich dokładności predykcyjnej. 

Jednym z nich jest wskaźnik odchylenia (ang. Bias factor, Bf,), informujący o kierunku różnic 

(przeszacowaniu lub niedoszacowaniu) w prognozach modelu. Wartości Bf wyznaczone dla obu modeli 

rozwoju grzybów mikroskopowych w przechowywanych ekosystemach jęczmienia (Bf = 1,004-1,006) 

i rzepaku (Bf = 1,002-1,045) mieściły się w zakresie 0,90 - 1,05, do którego kwalifikowane są „dobre” 

modele predykcyjne (Te Giffel i Zwietering, 1999). Uzyskane, nieznacznie wyższe od 1 wartości Bf 

wskazywały, iż modele zwracają nieco zawyżone poziomy grzybów mikroskopowych w stosunku do 

wartości empirycznych. Należy podkreślić, że modele wykazujące niewielkie przeszacowanie wzrostu 

niepożądanej mikroflory lub stopnia degradacji jakości produktu uznawane są za modele „fail safe”, 

gdyż stwarzają pewien dodatkowy, pozwalający uniknąć ryzyka pogorszenia jakości badanych 

produktów, margines bezpieczeństwa (Tremarin i wsp. 2017). Z uwagi na to, że przy wyznaczaniu 

wskaźnika Bf niedoszacowane i przeszacowane prognozy mają tendencję do znoszenia się, precyzję 

szacunków modeli określano przy użyciu wskaźnika dokładności (ang. Accuracy factor, Af), który 

pozwala na procentowe określenie średniego błędu predykcji badanych modeli (Te Giffel i Zwietering, 

1999). Uzyskane wartości wskaźnika Af (1,34-1,035 dla jęczmienia i 1,015-1,050 dla rzepaku) 

w walidacji wewnętrznej i zewnętrznej, wykazały, iż przewidywania modeli rozwoju grzybów 

mikroskopowych odbiegały od wartości oberwanych w przypadku ziarna jęczmienia o 3,4% (ww) 

i 3,5% (wz), zaś w przypadku nasion rzepaku o 1,5% (ww) oraz 5% (wz). Wysoka precyzja 
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i dokładność modeli rozwoju grzybów mikroskopowych opracowanych na bazie 

zmodyfikowanego równania Gompertza, wskazują na możliwość ich praktycznego zastosowania 

w systemach kontrolno-pomiarowych sterujących procesami pożniwnej konserwacji 

analizowanych surowców roślinnych. 

 

Cel 2. Zadanie B) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do modelowania stanu 

mykologicznego ziarna jęczmienia i nasion rzepaku 

 

Publikacje: I.B6. Wawrzyniak, J., 2021. Prediction of fungal infestation in stored barley ecosystems using 

artificial neural networks. LWT - Food Science and Technology, 137, 110367, 

https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110367 

I.B7. Wawrzyniak, J., 2020. Application of Artificial Neural Networks to Assess the Mycological 

State of Bulk Stored Rapeseeds. Agriculture, 10, 567, https://doi.org/10.3390/agriculture10110567 

 

Sztuczne sieci neuronowe (SNN), ze względu na elastyczność, wysoką dokładność 

w odwzorowywaniu danych empirycznych, a także dużą zdolność do generalizacji i odporność na 

„zaszumienie danych” znajdują coraz szersze zastosowanie przy aproksymacji układów złożonych (Du 

i Sun, 2006; Ebrahimi i in. 2017). Przykładem systemów, w których występują różnorodne często 

mające nieliniowy charakter zależności są ekosystemy przechowywanych surowców roślinnych. 

Z uwagi na to, że w literaturze brak jest doniesień dotyczących zastosowania sztucznych sieci 

neuronowych do modelowania wzrostu mikroflory grzybowej w przechowywanym ziarnie zbóż 

i nasionach roślin oleistych, przedmiotem kolejnego zadania było zbadanie możliwości zastosowania 

wspomnianej techniki modelowania do przewidywania rozwoju mikroflory grzybowej w masie ziarna 

jęczmienia i nasion rzepaku składowanej w różnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych. 

Podstawę do budowy modeli stanowiły opisane w celu 1 (zadanie A) eksperymenty, których 

wyniki prezentują dynamikę rozwoju grzybów pleśniowych w ekosystemach wspomnianych surowców. 

Zaletą zastosowania sztucznych sieci neuronowych jest fakt, że przy budowie modeli z ich 

wykorzystaniem nie ma konieczności przyjmowania wstępnych założeń związanych ze strukturą 

danych. Dzięki temu, podczas modelowania można było wykorzystać dane zgromadzone we wszystkich 

szesnastu eksperymentach przechowalniczych (także te, których ze względu na brak drugiej lub drugiej 

i trzeciej fazy wzrostu nie można było wykorzystać do budowy modeli bazujących na funkcji 

Gompertza). Przed rozpoczęciem symulacji zestawy danych skompletowane w poszczególnych 

doświadczeniach podzielono na dwie grupy (Tabela 1, I.B6; Tabela 1, I.B7). Wyniki z dwunastu 

wybranych eksperymentów przeznaczono do budowy modeli, zaś te z pozostałych czterech 

wykorzystano do ich końcowej walidacji (zbiór walidacyjny). W kolejnym kroku dane przeznaczone do 

budowy modeli dzielono na dwa podzbiory, z których jeden (ok. 2/3 danych) służył do uczenia sieci 

(zbiór uczący), zaś drugi (ok.1/3 danych) do jej testowania w trakcie procesu uczenia (zbiór testowy). 

Zastosowane w niniejszym opracowaniu nazwy poszczególnych zestawów danych (uczący, testowy 

i walidacyjny) były zgodne z konwencją nazewniczą używaną w oprogramowaniu STATISTICA 13.3 

(StatSoft, Inc., Tulsa, OK, USA). Warto to podkreślić, ponieważ w literaturze przedmiotu nazwy 

stosowane do identyfikacji zbiorów testowego i walidacyjnego często są stosowane zamiennie, co może 

być źródłem nieporozumień przy analizie otrzymanych wyników. 

Spośród wielu rodzajów sieci neuronowych, architektury jednokierunkowe, (w których dane 

przechodzą kolejne warstwy od warstwy wejściowej przez warstwę/warstwy ukryte do warstwy 

wyjściowej) takie jak perceptron wielowarstwowy (MLP, ang. Multilayer Perceptron) czy sieci 

neuronowe o radialnych funkcjach bazowych (RBF, ang. Radial Basis Function) są najczęściej 

stosowane do odwzorowywania zjawisk nieliniowych opisywanych w inżynierii i technologii żywności 

(Alghooneh i in., 2015; Huang i in., 2010; Mateo i in., 2009; Panagou and Kodogiannis, 2009; Sánchez 

https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110367
https://doi.org/10.3390/agriculture10110567
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i in., 2018). Doniesienia literaturowe wskazują, iż w przypadku regresji nieliniowej dobrze spisują się 

sieci typu MLP zawierające pojedynczą warstwę ukrytą (Alghooneh i in., 2015; Fernández i.in., 2011; 

Keeratipibul, i in., 2011), dlatego w prowadzonych badaniach podjęto próbę zastosowania analogicznej 

struktury do budowy modeli rozwoju grzybów mikroskopowych w ziarnie jęczmienia i nasionach 

rzepaku. Przy aproksymacji dynamiki rozwoju grzybów pleśniowych w nasionach rzepaku dodatkowo 

badano także przydatność sieci neuronowych opartych na radialnych funkcjach bazowych.  

W sieciach typu MLP i RBF neurony warstwy wejściowej przekazują zmienne niezależne 

(wejściowe) pomnożone przez wagi połączeń (tzw. zmienne modulujące) na wejścia neuronów 

znajdujących się w warstwie ukrytej, w których po zsumowaniu i dodaniu współczynnika przesunięcia 

(tzw. bias) są argumentem zwykle nieliniowej funkcji aktywacji. Neurony ukryte występującej 

w postaci jedno- lub wielowarstwowej struktury w przypadku sieci MLP oraz zawsze w postaci 

jednowarstwowej struktury w przypadku sieci RBF przekształcają sygnały za pomocą wspomnianej 

funkcji aktywacji, a obliczone w ten sposób wartości po pomnożeniu przez wagi połączeń przekazują 

na wejścia neuronów warstwy wyjściowej. W neuronach ostatniej warstwy, podobnie jak w neuronach 

warstwy ukrytej, sygnały wejściowe są sumowane i po uwzględnieniu współczynnika przesunięcia stają 

się argumentem funkcji aktywacji, która formułuje przewidywaną wartość zmiennej zależnej. Główna 

różnica między sieciami MLP i RBF wynika z ich odmiennych (uwarunkowanych właściwościami 

funkcji aktywacji w neuronach warstwy ukrytej) strategii uczenia się (globalnych vs. lokalnych). 

W przypadku sieci MLP neurony warstwy ukrytej zwykle posiadają sigmoidalną funkcję aktywacji 

(zazwyczaj logistyczną lub tangens hiperboliczny), dlatego pojedynczy neuron dzieli punkty należące 

do przestrzeni zmiennych niezależnych na dwie grupy i jest aktywowany tylko dla punktów należących 

do jednej z tych grup (tzw. separacja liniowa). W przypadku sieci RBF neurony warstwy ukrytej 

przypisane są do określonych punktów w przestrzeni zmiennych niezależnych (tzw. centra aktywacji) 

i zawierają radialną funkcję aktywacji (zwykle Gaussa), dlatego pojedynczy neuron jest pobudzony 

tylko dla argumentów znajdujących się w niewielkim (określonym przez parametry funkcji aktywacji) 

sąsiedztwie tego punktu. W rezultacie w przypadku sieci MLP pojedynczy sygnał wejściowy może 

aktywować kilka neuronów, a następnie wszystkie pobudzone neurony biorą udział w obliczaniu 

sygnału wyjściowego, podczas gdy w przypadku sieci opartych na RBF pojedynczy sygnał wejściowy 

aktywuje zwykle pojedynczy neuron warstwy ukrytej i tylko waga między aktywowanym neuronem 

ukrytym i wyjściowym jest używana do obliczenia wartości sygnału wyjściowego. W rezultacie sieci 

RBF zwykle zawierają więcej neuronów w warstwie ukrytej niż sieci typu MLP.  

W modelach bazujących na sieciach neuronowych liczba neuronów wejściowych 

i wyjściowych wynika z charakteru analizowanych danych. W prowadzonych badaniach bez względu 

na typ sieci, warstwę wejściową tworzyły trzy neurony odpowiadające trzem zmiennym niezależnym 

(aktywność wody w ziarnie lub nasionach, temperatura oraz czas przechowywania), zaś warstwa 

wyjściowa składała się z pojedynczego neuronu zwracającego zmienną zależną (będącą odpowiedzią 

sieci na zmienne wejściowe) w postaci przewidywanych poziomów zanieczyszczenia ziarna lub nasion 

grzybami pleśniowymi. Elementy sieci, które wpływają na jej zdolność do aproksymacji danych (takie 

jak liczba neuronów w warstwie ukrytej i rodzaj funkcji aktywacji w neuronach warstwy ukrytej 

i wyjściowej) dobierano w procesie optymalizacji. Z uwagi na to, że nie ma uniwersalnej, powszechnie 

akceptowanej metody określania architektury sieci neuronowych, zaś istniejące reguły wykorzystywane 

przy ich projektowaniu mają charakter uznaniowy, najpowszechniejszym sposobem optymalizacji 

poszczególnych składników sieci jest metoda prób i błędów (Sheela i Deepa, 2014).  

Poszukiwanie optymalnego rozmiaru warstwy ukrytej zazwyczaj polega na przeprowadzeniu 

szeregu symulacji, w których w pierwszej kolejności bada się sieci o niewielkiej liczbie neuronów 

ukrytych, a następnie w kolejnych krokach stopniowo zwiększa się ich liczebność (i jeżeli zachodzi taka 

potrzeba w przypadku sieci MLP dodaje się kolejne warstwy ukryte), aż do osiągnięcia zadawalających 

wyników. Warto wspomnieć, że sieć ze zbyt małą liczbą neuronów ukrytych może aproksymować dane 
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z niedostateczną dokładnością, podczas gdy przy nadmiernej liczbie neuronów ukrytych ma tendencję 

do „zapamiętywania” zestawu danych uczących i wykazuje słabe zdolności uogólniające, przez co jej 

prognozy zwracane dla nowych danych mogą okazać się niezadowalające (Mittal, 2013). Podczas 

budowy modeli rozwoju mikroflory grzybowej testowano sieci MLP zawierające od 2 do 10 neuronów 

w warstwie ukrytej dla ziarna jęczmienia oraz od 2 do 16 neuronów w warstwie ukrytej dla nasion 

rzepaku. W przypadku ekosystemów rzepaku dodatkowo badano także sieci RBF zawierające od 2 do 

50 neuronów w warstwie ukrytej. Kolejnym aspektem oddziaływującym na jakość predykcyjną sieci 

neuronowych, który przebadano podczas prac nad budową modeli opartych na sieciach typu MPL jest 

wpływ rodzaju funkcji aktywacji w neuronach warstwy ukrytej i wyjściowej na jakość aproksymacji 

poziomu grzybów mikroskopowych w ziarnie jęczmienia i nasionach rzepaku. Wśród badanych 

zależności znalazły się funkcje: liniowa (Lin), logistyczna (Log) i tangens hiperboliczny (Tanh). 

W sieciach RBF jako funkcję aktywacji w neuronach ukrytych zastosowano funkcję Gaussa (Gau), zaś 

w neuronie wyjściowym funkcję liniową.  

Podczas optymalizacji architektury sieci neuronowych każdą testowaną strukturę poddawano 

procesowi uczenia, który polegał na cyklicznej modyfikacji zmiennych modulujących przyjmujących 

postać wag połączeń między neuronami sąsiednich warstw oraz parametrów funkcji aktywacji 

neuronów. Poprawność procesu uczenia w każdej iteracji oceniana była za pomocą błędów wyliczonych 

na podstawie danych uczących i testowych. Proces uczenia trwa zwykle do czasu osiągnięcia założonej 

liczby iteracji, ale może zostać przerwany wcześniej, jeśli błąd uczenia przestanie się zmniejszać lub 

gdy malejącemu błędowi uczenia towarzyszy (świadczący o przeuczeniu sieci) wzrost błędu testowego. 

Sieci neuronowe mogą być trenowane przez różne algorytmy, tj. LM (Levenberga – Marquardta), BFGS 

(Broydena – Fletchera – Goldfarba – Shanno), RBFT (Reputation-based Byzantine Fault Tolerance), 

lub też algorytmy genetyczne (Huang i in., 2010; López-Aguilar i in., 2020; Mateo i in., 2009; Panagou 

and Kodogiannis, 2009). Opracowując modele rozwoju grzybów mikroskopowych w ziarnie jęczmienia 

i nasionach rzepaku wykorzystano algorytmy uczenia takie jak BFGS dla sieci MLP i RBFT dla sieci 

RBF. Z uwagi na to, że proces optymalizacji topologii sieci uznawany jest za udany tylko wtedy, gdy 

utworzona struktura dobrze funkcjonuje na danych, które nie były wykorzystywane przy jej budowie 

(Mittal, 2013), opracowane modele poddawano walidacji zewnętrznej. W trakcie tego procesu zdolność 

uogólniania każdej zbudowanej sieci oceniano za pomocą błędu wyznaczanego w oparciu o zestawy 

danych pochodzących z niezależnych eksperymentów (tzw. błędu walidacyjnego).  

Rezultaty przeprowadzonych badań wykazały, iż zastosowana sieć neuronowa typu MLP 

z pojedynczą warstwą ukrytą okazała się wystarczająca do modelowania stanu mykologicznego 

przechowywanego ziarna jęczmienia i nasion rzepaku. Jest to zgodne z twierdzeniem Cybenki 

(1989), według którego sieci neuronowe z pojedynczą warstwą ukrytą zawierającą w swych neuronach 

ciągłą sigmoidalną funkcją aktywacji mogą przybliżyć każdą ciągłą funkcję na zwartych podzbiorach 

na dowolnym poziomie dokładności. Kompleksowa analiza wpływu liczby neuronów w warstwie 

ukrytej oraz rodzaju funkcji aktywacji w neuronach warstwy ukrytej i wyjściowej na jakość predykcyjną 

sieci neuronowych opartych na MLP wykazała, iż w przypadku obu badanych surowców sieci z liniową 

funkcją aktywacji w neuronach warstwy ukrytej, bez względu na rozmiar warstwy ukrytej oraz rodzaj 

funkcji aktywacji w warstwie wyjściowej (Lin, Log, Tanh), charakteryzowały się najwyższymi 

wartościami błędów uczących, testowych i walidacyjnych (0,10 – 0,29). Znacznie lepiej przy 

aproksymacji danych empirycznych opisujących wzrost grzybów mikroskopowych sprawdzały się sieci 

MLP z nieliniowymi funkcjami aktywacji w neuronach warstwy ukrytej. W przypadku wspominanych 

sieci budowanych, zarówno dla ekosystemów jęczmienia, jak i rzepaku, wzrost liczby neuronów 

w warstwie ukrytej powodował spadek wartości błędów uczących i testowych, które w przypadku sieci 

o największych analizowanych rozmiarach przyjmowały poziomy niższe niż 0,02. Warto podkreślić, iż 

ocena sieci jedynie przez pryzmat błędów uczących i testowych jest niewystarczająca i może prowadzić 

do błędnych wniosków. Jak wcześniej wspomniano, sieci, które zbyt mocno zostały dopasowane do 
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danych („zapamiętały dane uczące”) charakteryzują się zazwyczaj wysoką dokładnością przewidywań 

dla zbioru uczącego, ale mogą wykazywać niezadowalającą zdolność uogólniania (Huang, 2009; Mittal, 

2013; Panagou i in., 2007). Analiza błędu walidacyjnego dla badanych sieci MLP, zarówno 

w przypadku ziarna jęczmienia, jak i nasion rzepaku wykazała, iż jego wartość była w większym 

stopniu niż błąd uczenia i błąd testowy uzależniona od rodzaju funkcji aktywacji w neuronach warstwy 

wyjściowej. Zaobserwowano także inny, niż w przypadku błędu uczącego i testowego przebieg zmian 

wartości błędu walidacyjnego w funkcji liczby neuronów w warstwie ukrytej. W procesie walidacji 

najlepsze wyniki odnotowano dla sieci zawierających w neuronach warstwy ukrytej funkcję logistyczną 

lub tangens hipergoliczny oraz liniową funkcję aktywacji w neuronach warstwy wyjściowej. Dla tych 

sieci w przypadku ekosystemów ziarna jęczmienia wartość błędu walidacyjnego wraz ze wzrostem 

liczby neuronów ukrytych początkowo wyraźnie zmniejszyła się osiągając minimalną wartość równą 

0,042 dla struktur z czterema neuronami zawierającymi funkcją logistyczną w neuronach warstwy 

ukrytej oraz wartość równą 0,024 dla sieci z trzema neuronami zawierającymi tangens hiperboliczny 

jako funkcję aktywacji w warstwie ukrytej. Dalszy wzrost liczby neuronów ukrytych we wspomnianych 

architektach skutkował stabilizacją lub wzrostem błędu walidacyjnego przy wciąż spadkowej tendencji 

błędów uczenia i testowych. W przypadku nasion rzepaku, dla sieci opartych na MLP zawierających 

funkcję logistyczną lub tangens hiperboliczny w neuronach warstwy ukrytej oraz funkcję liniową 

w neuronie wyjściowym wzrost liczby neuronów w warstwie ukrytej z dwóch do dwunastu skutkował 

znacznym spadkiem wartości średniego błędu walidacyjnego do poziomu ok. 0,026. Wzrost liczby 

neuronów w warstwie ukrytej tych sieci powyżej dwunastu nie miał istotnego wpływu na jego wartość. 

Z kolei w badaniach nad opisem wzrostu grzybów pleśniowych w nasionach rzepaku z wykorzystaniem 

sieci RBF stwierdzono, że wraz ze wzrostem liczby neuronów w warstwie ukrytej wartości błędu 

uczenia i błędu testowego także wykazywały trend spadkowy i osiągnęły odpowiednio najniższe 

wartości równe 0,065 i 0,049 dla sieci zawierających maksymalną rozważną liczbę 50 neuronów 

w warstwie ukrytej. Przebieg zmian wartości błędu walidacyjnego w funkcji liczby neuronów 

w warstwie ukrytej dla wspomnianych sieci miał odmienny charakter. Wraz ze zwiększaniem liczby 

neuronów w warstwie ukrytej z 2 do 24 wartość tego błędu zmniejszała się do 0,071. Dalsze zwiększanie 

rozmiaru warstwy ukrytej powodowało wzrost wartości błędu walidacyjnego, co było sygnałem 

zbytniego dopasowywania się sieci do danych uczących i utraty zdolności uogólniania opisywanego 

zjawiska. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w grupie sieci RBF charakteryzujących się dobrymi 

wynikami oraz równowagą pomiędzy wartościami wyznaczanych błędów uczącego, testowego 

i walidacyjnego, znalazły się struktury, które zawierały od 24 do 34 neuronów w warstwie ukrytej. 

Porównanie wyników otrzymanych podczas optymalizacji architektur bazujących na MLP i RBF 

opisujących rozwój pleśni w nasionach rzepaku pokazało, iż sieci bazujące na radialnych 

funkcjach bazowych, mimo iż zawierały znacznie więcej neuronów w warstwie ukrytej, 

charakteryzowały się niższą jakością predykcyjną niż te oparte na perceptronie 

wielowarstwowym z pojedynczą warstwą ukrytą. 

Spośród badanych topologii bazujących zarówno na MLP, jak i na RBF, sieci charakteryzujące 

się najniższą sumą błędów uczącego, testowego i walidacyjnego zostały wytypowane na modele 

rozwoju grzybów mikroskopowych w przechowywanym ziarnie jęczmienia i nasionach rzepaku. 

W celu wnikliwej oceny jakości i wiarygodności opracowanych modeli rozwoju grzybów 

mikroskopowych w ziarnie i nasionach, wybrane sieci MLP i RBF poddano weryfikacji 

z zastosowaniem zbiorów uczącego, testowego, jak i zawierającego dane z niezależnych 

eksperymentów zbioru walidacyjnego. Struktury oparte na perceptronie wielowarstwowym, które 

najlepiej odzwierciadlały rozwój mikroflory grzybowej w badanych ekosystemach surowców 

roślinnych zawierały w przypadku ziarna jęczmienia pięć (MLP 3-5-1), zaś w przypadku nasion 

rzepaku dwanaście (MLP 3-12-1) neuronów w warstwie ukrytej. W najlepszych modelach rolę 

funkcji aktywacji w neuronach ukrytych pełnił tangens hiperboliczny, zaś w neuronie 
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wyjściowym funkcja liniowa. Wartości błędów (uczącego, testowego i walidacyjnego) dla 

wyłonionych sieci MLP wskazywały, że struktury te wyróżniały się wysoką jakością predykcyjną 

i zdolnością uogólniania. Graficzne porównanie (Rysunek 6, I.B6; Rysunek 7, I.B7) zarejestrowanych 

poziomów zanieczyszczenia ziarna jęczmienia i nasion rzepaku grzybami mikroskopowymi 

z prognozami zwracanymi przez modele MLP wskazywało na dobrą zgodność ich odpowiedzi z danymi 

eksperymentalnymi dla wszystkich (zarówno tych wykorzystanych do budowy jak i do walidacji) 

zbiorów danych. Potwierdziła to również analiza statystyczna, która wykazała wysoce istotną korelację 

między wartościami Log(JTK) grzybów pleśniowych przewidywanych za pomocą modeli i danymi 

eksperymentalnymi dla każdego (uczącego, testowego i walidacyjnego) zbioru danych, (R2 = 0,952 – 

0,979 dla jęczmienia i R2 = 0,970 – 0,990 dla rzepaku). Kolejnymi kryteriami wykorzystanymi do oceny 

opracowanych modeli prognostycznych były pierwiastek z błędu średniokwadratowego (RMSE) oraz 

średni błąd bezwzględny (MAE). Przyjmowały one niskie wartości (RMSE = 0,169 – 0,215, MAE = 

0,133 – 0,173 dla jęczmienia i RMSE = 0,118 – 0,189, MAE = 0,083 – 0,140 dla rzepaku) wskazując 

na dużą zbieżność przewidywanych poziomów zanieczyszczenia ziarna grzybami pleśniowymi 

z danymi eksperymentalnymi. Wartości dwóch innych parametrów: współczynnika odchylenia (Bf = 

0,997–1,016 dla jęczmienia i Bf = 0,987 – 1,001 dla rzepaku) i średniego błędu procentowego (MRPE 

= -1,657 – 0,247% dla jęczmienia i MRPE = -0,137 – 1,250% dla rzepaku) wskazują, iż modele bazujące 

na sieciach neuronowych, podobnie jak modele konstruowane w oparciu o zmodyfikowaną funkcję 

Gompertza, można zaliczyć do grupy „dobrych” modeli predykcyjnych (Bf = 0,90 - 1,05), (Te Giffel 

i Zwietering, 1999). Wartość współczynnika dokładności Af określona dla wszystkich zbiorów danych 

wskazała, iż błędy w prognozach modeli mieszczą się w zakresie 2,5 – 3,3% dla jęczmienia (Af = 1,025 

– 1,033) i 1,5 – 2,6% dla rzepaku (Af = 1,015 – 1,026). Podobne wnioski można wysunąć na podstawie 

błędu predykcji oszacowanego za pomocą średniego bezwzględnego błędu procentowego (MAPE = 

2,46 – 3,31% dla jęczmienia i MAPE = 1,45 – 2,53% dla rzepaku). 

Najlepsza sieć RBF zaprojektowana dla ekosystemów rzepaku zawierała w warstwie 

ukrytej trzydzieści neuronów z gaussowską funkcją aktywacji i neuron wyjściowy z liniową 

funkcją aktywacji (RBF 3-30-1). Obliczone wartości błędów (uczącego, testowego oraz 

walidacyjnego) pokazały, iż wyłoniony model RBF charakteryzował się nieco niższą jakością 

predykcyjną i zdolnością uogólniania, niż najlepszy model oparty na sieciach MLP opracowany 

na podstawie tego samego zestawu danych eksperymentalnych. W przypadku RBF stwierdzono 

mniejszą niż dla sieci MLP zbieżność odpowiedzi modelu z obserwowanymi danymi (R2 = 0,893 – 

0,967). Wartości wskaźników statystycznych RMSE i MAE dla modelu bazującego na RBF były także 

wyższe (RMSE = 0,252 – 0,331 i MAE = 0,175 – 0,262) w porównaniu do sieci MLP. Trafność 

odpowiedzi modelu, którego podstawę stanowiła sieć RBF określona za pomocą wskaźników 

dokładności Af = 1,028 – 1,047 i MAPE = 2,75 – 4,66% sugeruje nieco wyższy, niż w przypadku 

modelu opartego na sieci MLP błąd predykcji, jednak obliczone wskaźniki odchylenia (Bf = 1,001 

MRPE = -0,272 – 0,004) pozwalają nadal zaklasyfikować skonstruowany model do grupy „dobrych” 

modeli predykcyjnych (Te Giffel i Zwietering, 1999).  

Porównanie odpowiedzi wszystkich opracowanych modeli z danymi empirycznymi 

pochodzącymi z niezależnych eksperymentów wykazało, iż w przypadku badanych ekosystemów 

modele bazujące na sieciach MLP charakteryzowały się nieznacznie lepszą precyzją (R2 = 0,952 

dla jęczmienia i R2 = 0,970 dla rzepaku) niż modele oparte na zmodyfikowanej funkcji Gompertza 

(R2 = 0,947 dla jęczmienia i R2 = 0,893, dla rzepaku, (I.B4, I.B5)) oraz model oparty na sieci RBF 

w przypadku rzepaku (R2 = 0,893). Przewagą modeli budowanych z zastosowaniem sztucznych 

sieci neuronowych nad modelami sformułowanymi w oparciu o zmodyfikowane równanie 

Gompertza jest fakt, że zostały one zbudowane na szerszym zakresie danych uwzględniającym 

również te eksperymenty, które pominięto w modelowaniu metodą klasycznej regresji.  
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5. Podsumowanie i możliwości aplikacyjne uzyskanych wyników badań 

W masie świeżo zebranego ziarna lub nasion znajdują się propagule grzybów mikroskopowych, 

które w sprzyjających dla ich rozwoju warunkach mogą szybko się aktywować, prowadząc do 

niekorzystnych zmian w jakości zebranych surowców. Kluczowym etapem w zapobieganiu rozwojowi 

grzybów pleśniowych w świeżo zebranej masie ziarna i nasion jest ich właściwa pożniwna konserwacja. 

Porównanie dynamiki wzrostu grzybów mikroskopowych w masie ziarna jęczmienia i nasion rzepaku 

przechowywanego w różnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych z poziomem mikotoksyn 

w jęczmieniu oraz wskaźnikami jakości technologicznej rzepaku pozwoliło ustalić, iż punkty związane 

z końcem lag fazy są krytycznymi punktami rozwoju grzybów mikroskopowych będącymi 

wyznacznikami jakości i bezpieczeństwa składowanego ziarna i nasion. Punkty te w danych warunkach 

aktywności wody i temperatury pozwalają określić czas, w którym wspomniane surowce powinny 

zostać wykorzystane w procesach przetwórczych lub poddane pozbiorowym procesom 

konserwacyjnym tak, aby możliwe było zachowanie ich jakości oraz dalsze przechowywanie. Prace nad 

budową narzędzi predykcyjnych wykazały, że zmodyfikowany model Gompertza oraz sztuczne sieci 

mogą być skutecznie wykorzystywane do modelowania rozwoju grzybów w masie ziarna zbóż i nasion 

rzepaku. Jakość opracowanych modeli zweryfikowana w oparciu o dane pochodzące 

z niezależnych układów doświadczalnych okazała się wystarczająca do ich praktycznego 

zastosowania jako narzędzi prognostycznych, wspomagających procesy decyzyjne 

w nowoczesnych systemach sterujących pożniwną konserwacją i pielęgnacją badanych surowców 

roślinnych. Prognozy modeli mogą być także pomocne przy doborze odpowiedniej ścieżki konserwacji 

surowców roślinnych (tj. zastosowanie suszenia niskotemperaturowego korzystniejszego pod względem 

kosztów i jakości konserwowanego surowca, ale wydłużonego w czasie lub suszenia 

wysokotemperaturowego wymagającego większych nakładów finansowych, mogącego niekorzystnie 

wpływać na jakość ziarna i nasion, np. zdolność i energię kiełkowania, ale umożliwiającego stosunkowo 

szybkie obniżenie zawartości wody w suszonych surowcach). Zastosowanie opracowanych narzędzi 

prognostycznych w praktyce przechowalniczej pozwoli zachować wysoką jakość technologiczną 

badanych surowców oraz zminimalizować koszty pozbiorowej obróbki ziarna jęczmienia i nasion 

rzepaku. Ponadto, modele predykcyjne umożliwiające prognozowanie zmian poziomu grzybów 

mikroskopowych w masie ziarna i nasion wystawionych na działanie warunków środowiskowych mogą 

być także przydatne przy analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) oraz 

w identyfikacji optymalnych wartości parametrów sterujących przebiegiem procesów pozbiorowej 

konserwacji surowców roślinnych. Bezpieczeństwo zastosowania modeli podnosi fakt, że opracowano 

je na podstawie danych uzyskanych w ekosystemach zbożowych i nasiennych o niekorzystnym 

początkowym zanieczyszczeniu propagulami grzybów mikroskopowych, które można spotkać w latach 

obfitujących w opady w czasie ich wegetacji lub zbioru. Użyteczność zaproponowanych modeli wynika 

również z faktu, iż oparte one są na łatwo mierzalnych on-line parametrach, czyli temperaturze 

i aktywności wody w ziarnie lub nasionach, (której wskaźnikiem jest wilgotność względna powietrza 

w masie surowców) czyli czynnikach środowiskowych mających największy wpływ na stan 

mykologiczny ekosystemów składowanych surowców.  

 

Do najważniejszych osiągnięć prezentowanych wyżej prac, stanowiących oryginalny wkład 

w dyscyplinę naukową – technologia żywności, zaliczam: 

1. Opracowanie bazy danych opisujących dynamikę rozwoju grzybów oraz zmiany wartości 

wyróżników jakościowych ziarna jęczmienia i nasion rzepaku pozyskanych w układach 

odzwierciedlających rzeczywiste ekosystemy badanych surowców składowanych w szerokim 

zakresie warunków spotykanych w praktyce przechowalniczej, która może stanowić podstawę do 
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dalszych prac nad narzędziami usprawniającymi systemy pozbiorowej obróbki surowców 

roślinnych. 

2. Wykazanie, iż warunki: niska temperatura przechowywania (12ºC) ekosystemów ziarna zbóż 

i nasion rzepaku o podwyższonym poziomie dostępności wody, a także niski poziom aktywności 

wody w ziarnie i nasionach (0,75-0,80) przechowywanych w wyższych temperaturach (24-30ºC), 

nie stanowią zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wspomnianych surowców mykoflorą 

grzybową i zmianami ich jakości wynikającymi z aktywności tych mikroorganizmów.  

3. Wyznaczenie krytycznych punktów rozwoju grzybów mikroskopowych w ekosystemach ziarna 

jęczmienia i nasion rzepaku związanych z końcem fazy zastoju, po przekroczeniu których przy 

braku działań zabezpieczających istnieje ryzyko dyskwalifikacji ziarna jęczmienia i nasion 

rzepaku na cele spożywcze.  

4. Wykazanie przydatności zmodyfikowanego równia Gompertza oraz sztucznych sieci 

neuronowych do modelowania stanu mykologicznego ziarna jęczmienia i nasion rzepaku. 

5. Opracowanie predykcyjnych modeli rozwoju grzybów mikroskopowych w ekosystemach ziarna 

jęczmienia i nasion rzepaku, które z uwzględnieniem krytycznych punktów rozwoju tych 

mikroorganizmów mogą stanowić przydatne narzędzie przy udoskonalaniu systemów kontrolo-

pomiarowych sterujących procesami ich pozbiorowej konserwacji i przechowywania. 
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7. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

W mojej działalności naukowo-badawczej, poza stanowiącym osiągnięcie naukowe opisane 

w pkt. 4, można wyróżnić następujące obszary tematyczne: 

 

Przed uzyskaniem stopnia doktora 

 

1. Studia nad zastosowaniem biosensorów enzymatycznych i technik woltamperometrycznych do 

monitorowania zawartości składników odżywczych w produktach spożywczych 

2. Optymalizacja procesu suszenia niskotemperaturowego ziarna zbóż w grubej nieruchomej 

warstwie  

3. Weryfikacja jakości surowców roślinnych konserwowanych metodą niskotemperaturową  

4. Modelowanie matematyczne dopuszczalnego czasu pożniwnej konserwacji ziarna jęczmienia 

browarnego w niekorzystnych warunkach termicznych 

 

Po uzyskanie stopnia doktora 

 

5. Analiza jakości technologicznej nasion rzepaku składowanych w niekorzystnych warunkach 

wilgotnościowo-temperaturowych  

6. Konstrukcja urządzenia do monitorowania stanu mikrobiologicznego nasion rzepaku 

7. Narzędzia do przewidywania kierunku przebiegu procesów technologicznych oraz oceny jakości 

surowców i produktów spożywczych 

8. Modelowanie stanu mikrobiologicznego składowanego ziarna jęczmienia i nasion rzepaku 

 

Zainteresowania związane z przetwórstwem żywności zachęciły mnie do podjęcia studiów na 

Wydziale Chemii Spożywczej i Biotechnologii (obecnie Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności) 

Politechniki Łódzkiej, które ukończyłam w 2000 roku z wynikiem celującym i wyróżnieniem. Po 

ukończeniu studiów podjęłam pracę w przemyśle. Równolegle poszerzałam swoją wiedzę między 

innymi przez uczestnictwo w Studium Podyplomowym z zakresu Rachunkowości i Finansów przy 

Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny 

w Poznaniu). Moją działalność naukową rozpoczęłam w 2003 wraz z podjęciem nauki w Stacjonarnym 

Studium Doktoranckim przy Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej im. A. 

Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu 

Przyrodniczy w Poznaniu).  

 

Przed uzyskaniem stopnia doktora 

 

Ad 1. Studia nad zastosowaniem biosensorów enzymatycznych i technik woltamperometrycznych do 

monitorowania zawartości składników odżywczych w produktach spożywczych 

 

Jednym z pierwszych tematów rozwijanych przeze mnie po rozpoczęciu pracy naukowo-

badawczej było zastosowanie biosensorów i techniki woltametrycznej w analizie żywności. 

Zainteresowanie tym zagadnieniem wynikało z faktu, iż w ostatnich latach w analizie żywności wiele 

uwagi poświęca się usprawnianiu technik pomiarowych. Nowe metody mają na celu między innymi 

skrócenie czasu analiz, podwyższenie czułości i selektywności, a także miniaturyzację i komputeryzację 

urządzeń pomiarowych. Połączenie technik woltamperometrycznych i amperometrycznych 

z czynnikami biologicznymi daje szerokie możliwości ich wykorzystania zarówno do oznaczania 

substancji wchodzących w reakcje redox, jak i związków elektrochemicznie nieaktywnych. W oparciu 
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o studium literaturowe związane ze wspomnianym obszarem badań we współpracy ze specjalizującą się 

w konstrukcji biosensorów enzymatycznych dr inż. Małgorzatą Przybyt z Politechniki Łódzkiej 

przygotowałam artykuł przeglądowy pt. „Application of Voltammetric and Amperometric Techniques 

to Design Enzymatic Biosensor for Food Processing Industry” (Zał. 4: II.B1). Pierwsze moje badania 

dotyczące biosensorów polegały na odtworzeniu elektrody enzymatycznej do oznaczania mocznika. 

W kolejnym etapie wykorzystywałam metody woltamperometryczne do badania jakości płynnych 

produktów spożywczych. W ramach wspomnianych prac stworzyłam stanowisko badawczo-

dydaktyczne do analiz woltamperometrycznych, które następnie wykorzystałam do opracowania 

autorskiej procedury oznaczania witaminy C w sokach owocowych. Wyniki prowadzonych prac 

przedstawione zostały w oryginalnej publikacji w Acta Scientiarum Polonorum, Technology Alimentary 

(Zał. 4: II.A1), a także podczas wystąpienia na Sesji Młodej Kadry Naukowej PPTŻ (Zał. 4: II.D12). 

Opracowana metoda jest dobrą alternatywą dla konwencjonalnych technik analitycznych stosowanych 

w badaniach jakościowych i ilościowych produktów spożywczych i cieszy się dużym zainteresowaniem 

o czym świadczy wysoka cytowalność wspomnianej publikacji. Skonstruowane stanowisko badawcze 

stanowiło także podstawę do opracowania ćwiczenia dydaktycznego realizowanego w ramach 

przedmiotu Współczesne Trendy w Inżynierii Żywności. 

 

Ad 2. Optymalizacja procesu suszenia niskotemperaturowego ziarna zbóż w grubej nieruchomej 

warstwie  

W czasie studiów doktoranckich aktywnie włączyłam się w działania naukowo-badawcze 

podejmowane w Zakładzie Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Prace te realizowane były 

między innymi w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji 2 P06T 062 28. Jeden 

z kierunków badań koncentrował się na optymalizacji procesów pozbiorowej pielęgnacji surowców 

zbożowych prowadzonych metodą niskotemperaturową w grubej nieruchomej warstwie. Konserwacja 

surowców roślinnych wspomnianą metodą prowadzona jest w łagodnych warunkach, a jej istota polega 

na wentylacji składowanej masy surowców powietrzem atmosferycznym. Potencjał suszący powietrza 

zmienia się w sposób stochastyczny i silnie zależy od warunków klimatycznych, dlatego proces ten 

wymaga zastosowania urządzenia, które na podstawie parametrów powietrza suszącego i poddawanego 

konserwacji surowca steruje jego przebiegiem. Istotnym, wymagającym dopracowania elementem tych 

urządzeń była możliwości automatycznej identyfikacji zakończenia procesu suszenia. Dążąc do 

rozwiązania tego problemu prowadzono eksperymenty, w których wykorzystując skonstruowane 

w Zakładzie Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego stanowisko laboratoryjne do suszenia 

niskotemperaturowego określano związki korelacyjne pomiędzy zmianami temperatury, wilgotności 

względnej powietrza oraz zawartością wody w różnych warstwach zabezpieczanego ziarna jęczmienia 

browarnego (Zał. 4: II.B8). Analiza zależności pomiędzy różnymi parametrami zastosowanego procesu 

konserwacji surowców roślinnych kontynuowana była także w kolejnych badaniach obejmujących 

dwuetapowe suszenie ziarna kukurydzy (Zał. 4: II.B6, II.B9). W doświadczeniach tych ziarno po 

wstępnym wysokotemperaturowym podsuszeniu do wilgotności 20% w kolejnym etapie poddawano 

suszeniu metodą niskotemperaturową w grubej nieruchomej warstwie. Rezultaty przeprowadzonych 

badań wykazały wysoką korelację między zmianami wilgotności względnej powietrza w przestrzeniach 

międzyziarnowych a zmianami zawartości wody w ziarnie jęczmienia i kukurydzy. Wyniki 

przedstawione w kolejnej pracy badawczej wykazały dodatkowo, że wysokie korelacje pomiędzy 

parametrami powietrza suszącego i zawartością wody w ziarnie pozostają zachowane w typowym 

stosowanym w produkcji rolniczej zakresie pozornej liniowej prędkości przepływu czynnika suszącego 

(0,06 - 0,1 m·s-1), (Zał. 4: II.B10). Efekty wymienionych powyżej prac, potwierdziły możliwość 

opracowania metody automatycznej identyfikacji zakończenia procesu suszenia, dlatego dalsze prace 

skupiały się na implementacji odpowiedniego algorytmu. W publikacjach przygotowanych na bazie 
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tych rozważań zaproponowano dwa rozwiązania omawianego zagadnienia. Jedno z nich bazowało na 

równaniach opisujących izotermy desorpcji (Zał. 4: II.A2), zaś drugie wykorzystywało sztuczne sieci 

neuronowe (Zał. 4: II.D13). W obu przypadkach dokładność zaproponowanej metody automatycznej 

identyfikacji zakończenia procesu suszenia okazała się wystarczająca do praktycznego zastosowania. 

 

Ad 3. Weryfikacja jakości surowców roślinnych konserwowanych metodą niskotemperaturową  

 

Metoda suszenia niskotemperaturowego w grubej nieruchomej warstwie pozwala prowadzić 

procesy konserwacyjno-pielęgnacyjne w łagodnych warunkach i charakteryzuje się niskim zużyciem 

energii. Ze względu na to, że temperatura powietrza suszącego we wspomnianej metodzie jest bliska 

temperaturze otoczenia proces ten jest długotrwały, a to stwarza zagrożenie rozwoju grzybów 

pleśniowych i intensyfikacji przebiegu niekorzystnych procesów w masie składowanych surowców. 

Ryzyko pogorszenia jakości konserwowanych surowców, jest szczególnie wysokie w górnych 

warstwach, w których (ze względu na opóźnione dotarcie tzw. frontu suszenia) wilgotność surowców 

przez długi czas pozostaje na początkowym poziomie. Mając świadomość tych zagrożeń w kolejnych 

pracach badawczych zaangażowałam się w weryfikację jakości mikrobiologicznej i technologicznej 

surowców zbożowych i nasion rzepaku poddanych pozbiorowej konserwacji metodą 

niskotemperaturową. W tym celu w ramach realizowanych wraz z zespołem Zakładu Inżynierii 

i Aparatury Przemysłu Spożywczego tematów badawczych przeprowadzonych zostało kilka 

eksperymentów, w których różne odmiany ziarna jęczmienia browarnego i nasion rzepaku poddawane 

były procesom pozbiorowej konserwacji w warunkach przemysłowych. Procesy te przeprowadzono 

w silosie metalowym płaskodennym „BIN28” o pojemności 36 m3 z perforowaną na całej powierzchni 

podłogą. Silos wyposażony był w system pomiarowo-kontrolny „BIT-04”, który sterował pracą 

wentylatora promieniowego (umożliwiającego przepływ powietrza przez masę ziarna lub nasion 

z prędkością ok. 0,1 m/s) i kilkustopniowego podgrzewacza powietrza (umożliwiającego zwiększenie 

temperatury powietrza maksymalnie o ok. 7°C).  

Jakość mikrobiologiczną konserwowanych surowców oceniano na podstawie liczby jednostek 

tworzących kolonie grzybów mikroskopowych (JTK) i porównywano z poziomem ergosterolu (ERG) 

wykorzystywanym jako wskaźnik biomasy grzybowej. Przeprowadzone badania wykazały, iż 

poprawnie zastosowana metoda konserwacji zarówno w przypadku ziarna jęczmienia, jak i nasion 

rzepaku, skutecznie ogranicza rozwój grzybów pleśniowych. Wyniki badań opublikowano 

w oryginalnych publikacjach (Zał. 4: II.A2, II.A3, II.B7, II.B8, II.B14, II.B15, II.B16, II.D1, II.D14). 

Kolejne prace badawcze poświęcone były analizie jakości technologicznej jęczmienia 

browarnego suszonego niskotemperaturowo. W trakcie badań wyznaczano wartości takich wyróżników 

jak energia kiełkowania oraz aktywność enzymów amylolitycznych. We współpracy ze słodownią 

Soufflet Agro Polska w Poznaniu oceniano również jakość słodu wyprodukowanego 

z zakonserwowanego ziarna wyznaczając zawartość ekstraktu, białka ogólnego i rozpuszczalnego, 

azotu rozpuszczalnego, a także określając wartość liczby Kolbacha, siły diastatycznej i liczby Hartonga. 

Uzyskane wyniki wskazały, iż zastosowana metoda suszenia niskotemperaturowego, pomimo wysokiej 

początkowej wilgotności ziarna (20,0 - 20,5%), pozwoliła zachować jego aktywność enzymatyczną na 

poziomie właściwym dla jęczmienia browarnego przeznaczonego do produkcji słodu. Potwierdziła to 

również jakość słodu otrzymanego z konserwowanego metodą niskotemperaturową ziarna jęczmienia. 

Rezultaty prowadzonych badań przedstawiono w kolejnych publikacjach oraz doniesieniach 

konferencyjnych (Zał. 4: II.A3, II.B14, II.B15, II.D1, II.D14). Badania nad jakością technologiczną 

rzepaku suszonego niskotemperaturowo także wykazały, iż wspomniana metoda konserwacji pozwala 

zabezpieczyć nasiona przed niepożądanymi zmianami (II.B16, II.D1). Wskaźniki takie jak liczba 

nadtlenkowa, czy liczba kwasowa wykorzystywane do monitorowania jego jakości technologicznej 

utrzymywały się na poziomie dopuszczalnym w normach i standardach stosowanych w przypadku 
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nasion przeznaczonych na cele spożywcze. Zachowany został także korzystny stosunek kwasów 

monoenowych i polienowych w profilu kwasów tłuszczowych tego surowca.  

Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, iż zarówno w przypadku jęczmienia 

browarnego jak i rzepaku poprawnie przeprowadzony proces ich pozbiorowej konserwacji 

z wykorzystaniem suszenia niskotemperaturowego w grubej nieruchomej warstwie może być skuteczną 

metodą zabezpieczania jakości mikrobiologicznej i technologicznej surowców roślinnych na poziomie 

właściwym dla ich zastosowania do produkcji żywności.  

 

Ad 4. Modelowanie matematyczne dopuszczalnego czasu pożniwnej konserwacji ziarna jęczmienia 

browarnego w niekorzystnych warunkach termicznych 

 

Głównym przedmiotem moich zainteresowań badawczych podczas realizacji rozprawy 

doktorskiej było modelowanie dopuszczalnego czasu pożniwnej konserwacji ziarna jęczmienia 

browarnego w niekorzystnych warunkach termicznych. Pierwszy etap badań polegał na 

przeprowadzeniu szeregu modelowych eksperymentów mających na celu zbadanie aktywności grzybów 

mikroskopowych w ziarnie jęczmienia browarnego przechowywanego w różnych konfiguracjach 

warunków obejmujących trzy aktywności wody w ziarnie z zakresu 0,80-0,94 oraz dwie temperatury 

23 i 30ºC. Eksperymenty prowadzono na skonstruowanym do tego celu stanowisku badawczym 

umożliwiającym utrzymanie ziarna w kontrolowanych warunkach temperaturowych 

i wilgotnościowych. Pobierane w trakcie doświadczeń próby ziarna poddawałam analizie 

mikrobiologicznej w celu określenia liczby jednostek tworzących kolonie grzybów mikroskopowych 

(JTK). Bazując na wynikach zarejestrowanych podczas eksperymentów opracowałam modele 

dopuszczalnego czasu konserwacji ziarna jęczmienia wykorzystując różne funkcje matematyczne 

i sztuczne sieci neuronowe. Prowadzone symulacje wykazały, że w badanym zakresie warunków 

przechowywania, na poziom zanieczyszczenia ziarna grzybami pleśniowymi istotny wpływ miała tylko 

aktywność wody w ziarnie. W związku z tym, zmiennymi wejściowymi modeli była aktywność wody 

w ziarnie oraz poziom Log(JTK) mikroflory grzybowej, zaś zmienną wyjściową liczba dni (τJTK), po 

których populacja grzybów osiągała poziom podany na wejście modelu. Opracowane modele po 

wprowadzeniu na ich wejście maksymalnego dopuszczalnego (ustalonego w oparciu o studium 

literaturowe jako kryterium bezpieczeństwa) poziomu skażenia ziarna grzybami mikroskopowymi 

Log(JTK) = 4,65 pozwalały oszacować czas, w jakim ziarno jęczmienia browarnego należy 

wykorzystać lub poddać procesom konserwacji. 

Badane próby jęczmienia poddawano także analizie chemicznej w celu oznaczenia 

wykorzystywanego jako wskaźnik biomasy grzybowej stężenia ergosterolu (ERG). Analizy te 

wykonywałam z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w Katedrze 

Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu we współpracy z zespołem prof. dr hab. J. 

Perkowskiego. Porównanie liczby JTK grzybów mikroskopowych i zawartości ergosterolu 

w przechowywanym ziarnie jęczmienia wykazało, iż w badanych próbach ergosterol jest dobrym 

wskaźnikiem ogólnego skażenia ziarna grzybami mikroskopowymi jedynie dla liczby JTK większej niż 

5×106 jtk·g-1, (R = 0,90). Ze względu na fakt, że skażenie ziarna grzybami na tak wysokim poziomie 

dyskwalifikuje je z przydatności zarówno na cele spożywcze jak i paszowe, możliwość wykorzystania 

ergosterolu, jako biomarkera sygnalizującego niebezpieczeństwo pojawienia się zanieczyszczenia 

ziarna mikroflorą grzybową, okazała się ograniczona. 

Przedstawione powyżej badania realizowałam w ramach projektu promotorskiego nr N N312 

1500 33 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Zał. 4: II.E1), którego 

byłam wykonawcą oraz tematu badawczego własnego (zał. 4: II.F2), a ich efektem była praca 

doktorska pt. „Model matematyczny dopuszczalnego czasu pożniwnej konserwacji ziarna jęczmienia 

browarnego w niekorzystnych warunkach termicznych”, którą przygotowywałam pod kierownictwem 
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naukowym prof. dr hab. inż. Antoniego Rynieckiego w Zakładzie Inżynierii i Aparatury Przemysłu 

Spożywczego Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego (obecnie Pracownia Inżynierii 

Procesowej Żywności w Katedrze Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego). Uzyskane w pracy 

wyniki zostały opublikowane w Journal of the Science of Food and Agriculture (Zał. 4: II.A6) oraz 

zaprezentowane w postaci referatów i doniesień konferencyjnych (Zał. 4: II.D2, II.D3, II.D4, II.D21, 

II.D22). 

 

Po uzyskanie stopnia doktora 

 

Ad 5. Analiza jakości technologicznej nasion rzepaku składowanych w niekorzystnych warunkach 

wilgotnościowo-temperaturowych  

 

Rzepak z uwagi na skład kwasów tłuszczowych oraz zawarte w nim związki biologicznie 

aktywne tj. sterole, tokoferole i związki fenolowe stanowi cenny surowiec dla przemysłu tłuszczowego. 

Jakość oleju otrzymanego z tego surowca w dużym stopniu zależy od stanu wykorzystanych do jego 

produkcji nasion. Mając to na uwadze, w ramach kontynuacji prac związanych z problematyką 

pozbiorowej pielęgnacji surowców roślinnych, w kolejnych pracach badawczych koncentrowałam się 

na tematach dotyczących analizy wpływu niekorzystnych warunków przechowywania na jakość 

mikrobiologiczną i technologiczną nasion rzepaku. W pracach związanych z tym kierunkiem mojej 

działalności badawczej włączyłam się w realizację eksperymentów przechowalniczych, w których 

analizowano zmiany w jakości mikrobiologicznej i technologicznej nasion rzepaku (odmiany 

Californium) o wilgotności z zakresu 10,5 - 15.5% (w.b.) przechowywanych w niekorzystnych 

warunkach termicznych tj. 25 i 30°C.  

Przeprowadzone badania wykazały istotny wpływ wilgotności nasion i temperatury 

przechowywania na przyrost stężenia ergosterolu będącego wskaźnikiem biomasy grzybowej. Wzrost 

wilgotności nasion z 10,5 na 15,5% powodował 1,5-krotne zwiększenie stałej przyrostu ergosterolu 

w 25ºC oraz ponad dwukrotny wzrost tego parametru w 30ºC (Zał. 4, II.B12, II.D23). Z kolei wzrost 

temperatury przechowywania z 25 do 30ºC powodował ponad dwukrotny wzrost stałej przyrostu 

wolnych kwasów tłuszczowych dla nasion o wilgotności 10,5% oraz prawie trzykrotny dla nasion 

o wilgotności 15,5% (Zał. 4, II.B13, II.D25, II.D27, II.D29). Wyniki analiz fitosteroli wykazały, iż 

degradacja tych lipofilnych związków najintensywniej przebiegała w nasionach o wilgotności 15,5% 

przechowywanych w temperaturze 30ºC, w których osiągnęła poziom 58%. Spośród wszystkich 

zidentyfikowanych w badanych nasionach steroli największe ubytki zaobserwowano dla stigmasterolu 

i brassikasterolu (Zał. 4: II.A5, II.D17, II.D18). Kolejne badania dowiodły, iż dla wspomnianych 

warunków przechowywania nasion, straty innych bioaktywnych związków tj. tokoferoli po 18 dnach 

przechowywania osiągnęły wartość 14,4%, przy czym homolog alfa-T charakteryzujący się najwyższą 

aktywnością biologiczną ulegał degradacji w szybszym tempie, niż homolog gamma-T (Zał. 4: II.A4, 

II.B11, II.B17, II.D19). Odnotowane dla tych samych prób nasion rzepaku straty zawartości 

plastochromanolu-8 (PC-8) w zależności od warunków przechowywania wahały się w granicach od 4 

do 24% i były prawie dwukrotnie większe niż straty tokoferoli. W kolejnych pracach badawczych 

wykazano, że niewłaściwe warunki przechowywania nasion (13,5% i 25ºC) powodowały także zmiany 

zawartości związków fenolowych, w szczególności pochodnych kwasu sinapowego (Zał. 4: II.A11, 

II.D28, II.D34).  

 

Ad 6. Konstrukcja urządzenia do monitorowania stanu mikrobiologicznego nasion rzepaku 

 

Istotny nurt mojej działalności naukowo-badawczej stanowiła tematyka związana z projektem 

finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr PBSII/A8/22/2013 (01.12.2013-
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31.11.2016), (Zał. 4: II. E3), którego koncepcja zakładała opracowanie urządzenia do monitorowania 

stanu mikrobiologicznego nasion rzepaku na podstawie elektronicznej analizy substancji lotnych 

(tzw. elektroniczny nos) mogącego zastąpić tradycyjny sposób kontrolowania jakości nasion w silosach 

i magazynach przechowalniczych. Projekt, w którym byłam odpowiedzialna za wykonanie analiz 

mikrobiologicznych, realizowałam w ramach konsorcjum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z Instytutem Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie. Najważniejszy element 

konstruowanego urządzenia stanowiła matryca czujników reagująca na zmianę składu lub poziomu 

substancji lotnych wytwarzanych przez grzyby pleśniowe będące jednym z głównych zagrożeń dla 

jakości przechowywanych nasion rzepaku. Dobór oraz kalibracja czujników wymagały stworzenia 

biblioteki odpowiedzi poszczególnych sensorów na różne poziomy lotnych metabolitów grzybowych. 

Prace nad konstrukcją urządzenia wymagały zatem przygotowania prób nasion rzepaku 

o zróżnicowanym poziomie zanieczyszczenia grzybami pleśniowymi. W tym celu podczas realizacji 

projektu przeprowadzono kilka serii eksperymentów przechowalniczych obejmujących szeroki zakres 

wilgotności (7 – 16%) i temperatury (20 - 35ºC) pozwalających na uzyskanie próbek o zróżnicowanym 

poziomie zanieczyszczenia nasion mikroflorą grzybową. Doświadczenia prowadzono w komorach 

ciśnieniowych stanowiących wyposażenie badawcze Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN 

w Lublinie, które poza utrzymaniem stałej temperatury i wilgotności, umożliwiały także symulację 

naporu górnych warstw w przechowywanej masy nasion. W ramach zadania dotyczącego 

przeprowadzenia analiz mikrobiologicznych przechowywanych nasion rzepaku odbyłam 

dwumiesięczny staż w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie, na który (ze względu na specyfikę 

prowadzonych prac badawczych) składały się cztery dwutygodniowe pobyty. W trakcie eksperymentów 

w pobranych próbach nasion prowadzono identyfikację grzybów pleśniowych, określano ich poziom 

w masie rzepaku wyrażony w za pomocą JTK oraz stężenia ergosterolu (ERG), a także rejestrowano 

odpowiedzi różnych sensorów testowanych dla potrzeb konstrukcji matrycy czujnika. Przeprowadzone 

badania umożliwiły wytypowanie czujników na bazie tlenków metali najlepiej reagujących na zmiany 

poziomu lotnych metabolitów grzybowych, określenie najkorzystniejszej geometrii komory i zakresów 

przepływu powietrza przez matrycę sensorów oraz stworzenie biblioteki odpowiedzi matrycy sensorów, 

która składała się z indywidualnych sensorgramów adsorpcji i desorpcji VOCs (Volatile Organic 

Compounds). Końcowym efektem badań było skonstruowanie urządzenia typu hand-held: Agrinose 

(ręczne urządzenie mobilne) oraz opracowanie oprogramowania umożliwiającego jego łatwe 

zastosowanie w praktyce. Owocem wspomnianej współpracy są także oryginalne publikacje 

w czasopismach międzynarodowych (Zał. 4: II.A8, II.A9) oraz patent na opracowaną matrycę 

czujników elektronicznego nosa (Zał. 4: II.C1). Uzyskane rezultaty zaprezentowano także podczas 

wielu konferencji międzynarodowych i krajowych (Zał. 4: II.D6, II.D7, II.D8, II.D9, II.D26, D31, 

II.D32). 

 

Ad 7. Narzędzia do przewidywania kierunku przebiegu procesów technologicznych oraz oceny jakości 

surowców i produktów spożywczych  

 

Wzrost wymagań konsumentów w zakresie zrównoważonego odżywiania, sposobów 

przetwarzania żywności oraz zwiększona dbałość producentów o jakość produktów spowodowała, że 

wciąż poszukiwane są nowe metody pozwalające na szybką ocenę jakości surowców i produktów 

żywnościowych oraz automatyzację procesów technologicznych. Mając na uwadze wspomniane trendy 

w ostatnim czasie rozwijałam także zainteresowania związane z opracowywaniem narzędzi 

prognostycznych umożliwiających przewidywanie przebiegu procesów technologicznych lub szybką 

i bezinwazyjną ocenę jakości surowców i produktów spożywczych. Tematyka prac badawczych 

prowadzonych w ramach wspomnianego kierunku obejmowała między innymi opracowanie modelu 

matematycznego do przewidywania produkcji etanolu w procesie fermentacji bezlaktozowego mleka 
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koziego. Przeprowadzone badania wykazały, iż model bazujący na funkcji Gompertza, w którym stałe 

parametry opisujące kinetykę procesu uzależniono od temperatury z zadawalającą dokładnością 

pozwalał przewidywać dynamikę zmian stężenia etanolu w procesie fermentacji badanego mleka (R = 

0,996) i może być wykorzystany do nadzorowania przebiegu tego typu procesów (Zał. II.A12). Kolejna 

praca związana z wymienionym nurtem zainteresowań skupiała się na stworzeniu modelu bazującego 

na analizie obrazu przy wsparciu sztucznych sieci neuronowych, który umożliwiał klasyfikację 

jakościową proszków otrzymanych z soku truskawkowego w procesie przemysłowego suszenia 

rozpyłowego. Uzyskane wyniki potwierdziły, przydatność zastosowanej techniki modelowania do 

szybkiej oceny (na podstawie tekstury i koloru) jakości badanego materiału (Zał. II.A10). Podobną 

tematykę podejmowałam w kolejnej pracy, która koncentrowała się na opracowaniu modelu 

wykorzystującego sztuczne sieci neuronowe do detekcji skażenia nasion rzepaku grzybami pleśniowymi 

na podstawie analizy obrazów zawierających cechy morfologiczne nasion. Wyniki badań opublikowane 

w oryginalnej publikacji wykazały, iż sieci neuronowe (w szczególności topologie oparte na sieciach 

konwolucyjnych) mogą być przydanym narzędziem przy rozpoznaniu zanieczyszczenia nasion rzepaku 

mikroflorą grzybową (Zał. II.A13). 

 

Ad 8. Modelowanie stanu mikrobiologicznego składowanego ziarna jęczmienia i nasion rzepaku 

 

Ważnym kierunkiem badań podjętych przeze mnie po uzyskaniu stopnia doktora była 

kontynuacja problematyki związanej z modelowaniem biosystemów. Prace badawcze realizowane 

w ramach rozprawy doktorskiej oraz działalność naukowa po uzyskaniu stopnia doktora obejmująca 

tematykę dotyczącą analizy jakości nasion rzepaku pozwoliły mi rozwinąć umiejętności i warsztat 

badawczy niezbędny do dalszej pracy badawczo-naukowej, jednak nie wyczerpały w pełni tematu 

związanego z rozwojem narzędzi predykcyjnych, które mogłyby wspomóc systemy zarządzania 

wykorzystywane w pozbiorowej pielęgnacji surowców roślinnych. Opracowane w pracy doktorskiej 

modele dopuszczalnego czasu bezpiecznej konserwacji ziarna jęczmienia browarnego 

charakteryzowały się dobrą jakością predykcyjną, jednak z uwagi na to, że skupiały się na wąskim 

zakresie szczególnie niekorzystnych warunków temperaturowych (23 i 30ºC) nie mogą być 

wykorzystane w całym spektrum warunków spotykanych w praktyce przechowalniczej. Szczegółowej 

analizy wymagało także przyjęte przy wyznaczaniu dopuszczalnego czasu konserwacji kryterium 

bezpieczeństwa, które nie zostało zweryfikowane przy pomocy wskaźników oceniających przydatność 

badanego ziarna na cele spożywcze, np. poziom mikotoksyn. Brak w literaturze przedmiotu prac 

poświęconych modelowaniu rozwoju mikroflory grzybowej w nasionach rzepaku stał się podstawą do 

zainteresowania w dalszych działaniach badawczych także tym surowcem. Dążąc do uzupełnienia bazy 

wiedzy naukowej we wspomnianych powyżej obszarach badawczych, podjęłam starania o uzyskanie 

grantu na projekt, którego koncepcja zakładała: 

▪ poszerzenie zakresu warunków składowania surowców roślinnych, tak by obejmował on szersze 

spektrum aktywności wody i temperatury spotykanych w praktyce przechowalniczej, (wiązało się 

to między innymi z rozbudową stanowiska badawczego), 

▪ weryfikację zastosowanego kryterium mikrobiologicznego poprzez odniesienie w przypadku 

ziarna jęczmienia do poziomu zanieczyszczenia wybranymi wtórnymi metabolitami grzybowymi 

- mikotoksynami, zaś w przypadku rzepaku do wybranych parametrów technologicznych nasion, 

▪ inne (niż przy modelowaniu dopuszczalnego czasu konserwacji ziarna jęczmienia) podejście 

projektowe polegające na budowie narzędzi predykcyjnych opartych na krytycznych punktach 

rozwoju grzybów pleśniowych oraz modelach przewidujących dynamikę rozwoju mikroflory 

grzybowej w masie składowanych surowców, 

▪ rozszerzenie procesu modelowania na kolejne surowce roślinne tj. nasiona rzepaku. 
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Wniosek zyskał uznanie komisji oceniającej, dzięki czemu w kolejnych latach jako kierownik 

grantu rozpoczęłam realizację projektu badawczego nr N N313 2099 38 (Zał. II.E2) finansowanego 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ze względu na szeroki zakres zaplanowanych 

działań, projekt realizowany był we współpracy z prof. dr hab. Jerzym Chełkowskim z Instytutu 

Genetyki Roślin w Poznaniu, prof. dr hab. Agnieszką Waśkiewicz z Katedry Chemii (Wydział Leśny 

i Technologii Drewna) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz prof. dr. hab. inż. Antonim 

Rynieckim, prof. UPP dr hab. inż. Marzeną Gwarysiak-Witulską i prof. dr hab. Magdaleną Rudzińskią 

z Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Efektem podjętych działań badawczych były oryginalne prace (Zał. I.B1-B7), które włączone zostały 

w cykl publikacji stanowiących osiągniecie naukowe będące podstawą o ubieganie się o stopień 

naukowy doktora habilitowanego. Wyniki przeprowadzonych badań zaprezentowane zostały także 

podczas wielu konferencji międzynarodowych i krajowych (II.D10, II.D11, II.D16, II.D30, II.D33). 

8. Podsumowanie dorobku naukowo-badawczego 

Mój całkowity dorobek naukowy (na dzień 25.03.2021 r.) wg punktacji Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego wynosi 1304 punktów, w tym 535 punktów obejmuje punktacja za publikacje 

stanowiące podstawę wniosku habilitacyjnego. 

Sumaryczny Impact Factor dla opublikowanych prac wynosi 40,002 (w tym 17,793 za publikacje 

stanowiące podstawę wniosku habilitacyjnego). 

Liczba cytowań wg bazy Web of Science – 257 (bez autocytowań – 183).  

Index Hirscha – 10.  

 

Dotychczas opublikowałam 78 prac twórczych, z czego 62 po uzyskaniu stopnia doktora. Dorobek 

naukowo-badawczy odejmuje:  

 

▪ 20 prac (17 po uzyskaniu stopnia doktora, z uwzględnieniem prac będących podstawą ubiegania 

się o stopień naukowy doktora habilitowanego) opublikowanych w czasopismach uwzględnionych 

w bazie JCR (w 11 pracach jestem pierwszym autorem i w 11 pełniłam rolę autora 

korespondencyjnego),  

▪ 13 prac (7 po uzyskaniu stopnia doktora) opublikowanych w czasopismach nieposiadających 

współczynnika wpływu IF, znajdujących się w części B wykazu czasopism MNiSW, z czego 5 to 

publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, 

▪ 4 rozdziały w monografii (3 po uzyskaniu stopnia doktora w j. angielskim oraz 1 w j. polskim) 

▪ 1 udzielony patent (po uzyskaniu stopnia doktora)  

▪ 2 opublikowane skrypty dydaktyczne (po uzyskaniu stopnia doktora) 

▪ 2 artykuły popularnonaukowe 

 

Ponadto: 

▪ 34 komunikaty naukowe (30 po uzyskaniu stopnia doktora) prezentowane w formie referatów (11) 

i posterów (23) na konferencjach międzynarodowych (15) i krajowych (19)  

▪ 1 wykład (po uzyskaniu stopnia doktora) wygłoszony na zaproszenie  

▪ 1 ekspertyza 

▪ 28 recenzji prac naukowych publikowanych w czasopismach międzynarodowych  

▪ Udział w projektach badawczych 

➢ Projekt badawczy promotorski MNiSW nr N N312 1500 33 – wykonawca projektu  

➢ Projekt badawczego własny MNiSW nr N N313 2099 38 – kierownik projektu 
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➢ Projekt badawczy NCBiR nr N N313 2099 38 – realizowany w ramach konsorcjum 

pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Instytutem Agrofizyki im. B. 

Dobrzańskiego PAN w Lublinie – wykonawca projektu. Badania w ramach projektu 

realizowałam w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN. 

 

W Tabeli 1 przedstawione zostało zestawienie dorobku naukowego z podziałem na podstawowe formy 

aktywności naukowej, w którym uwzględniono ocenę punktową czasopism wg MNiSW, zgodną 

z rokiem wydania publikacji oraz IF za rok wydania. W przypadku publikacji z roku 2020 i 2021 

przyjęto IF 5-cio letni z uwagi na brak danych dotyczących IF z roku wydania publikacji. Dla pozycji 

opublikowanej w Agriculture w 2020 r. podano wartość IF z 2019 r. ze względu na brak 5-cio letniego 

współczynnika IF. 

 

Tabela 2 przedstawia zestawienie dorobku naukowego z uwzględnieniem nazwy czasopism wraz 

z odpowiadającą im punktacją MNiSW (podobnie jak w Tabeli 1) oraz IF, zgodnym z rokiem 

wydania danej publikacji. 
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Tabela 1. Zestawienie liczbowe działalności naukowo-badawczej z podziałem na formy 

aktywności naukowej 

* Dla publikacji z roku 2020 i 2021 przyjęto IF 5-cio letni z uwagi na brak danych dotyczących IF z roku wydania publikacji. 

Dla pozycji opublikowanej w Agriculture w 2020 r. podano wartość IF z 2019 r. ze względu na brak 5-cio letniego 

współczynnika IF.  

Rodzaj pracy 

Po uzyskaniu stopnia 
doktora 

Przed uzyskaniem stopnia 
doktora 

Całkowity 

Liczba 
poz. 

Liczba 
punktów 
MNiSW 

IF* 
Liczba 
poz. 

Liczba 
punktów 
MNiSW 

IF 
Liczba 
poz. 

Liczba 
punktów 
MNiSW 

IF 

1. Oryginalne opublikowane prace 
twórcze  

27 1167 38,261 10  62 1,741 37  1229 40,002 

1.1. Publikacje z czasopism 
uwzględnionych w bazie JCR  

17 1065 38,261 3 39 1,741 20 1104 40,002 

1.2. Publikacje z czasopism 
nieuwzględnionych w bazie JCR  

7 81  6 20  13  101  

1.2.1 o zasięgu międzynarodowym  4 48  1 5  5 53  

1.2.2 o zasięgu krajowym 3 33  5 15  8 48  

1.4. Rozdziały w monografii naukowej 
w języku angielskim/polskim 

3/- 21  -/1 3  4 24  

2. Zestawienie poza publikacyjnej 
działalności naukowo-badawczej  

35 75  6   41 75  

2.1. Udzielone patenty 1 75  - -  1 75  

2.2. Doniesienia naukowe w formie: 30   4   34   

2.2.1. Referatów 9    2    11   

2.2.1.1. Międzynarodowe  3    -   3    

2.2.1.2. Krajowe  6   2   8   

2.2.2. Posterów  21   2    23   

2.2.2.1.Międzynarodowe  11   1   12   

2.2.2.2. Krajowe  10    1    11   

2.3. Opublikowane skrypty dydaktyczne 2   -   2   

2.4. Artykułu popularnonaukowe -   2   2   

2.3. Wykłady na zaproszenie 1    -   1    

2.4. Ekspertyzy 1   -   1   

3. Projekty badawcze  4    3   7    

3.2.1. Kierownictwo projektów 
badawczych  

1    0    1   

3.4.2. Wykonawstwo projektów 
badawczych  

1    1   2   

3.3. Tematy realizowane w ramach badań 
własnych i statutowych  

2   1    3    

4. Recenzje  28   0    28   

Łącznie pozycje 1 i 2 78 1304 40,002 
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Tabela 2. Zestawienie dorobku naukowego wg nazw punktowanych czasopism oraz innych prac 

* Dla publikacji z roku 2020 i 2021 przyjęto IF 5-cio letni z uwagi na brak danych dotyczących IF z roku wydania publikacji. 

Dla pozycji opublikowanej w Agriculture w 2020 r. podano wartość IF z 2019 r. ze względu na brak 5-cio letniego 

współczynnika IF. 

 

Poznań, 25.03.2021 r. 

Nazwa czasopisma 
Liczba 

publikacji 

Liczba punktów 
wg MNiSW 

(za dany rok) 

Sumaryczna 
liczba 

punktów 
MNiSW 

IF  
(za dany rok)* 

Sumaryczny 
IF za rok 
wydania 

Czasopisma uwzględnione w bazie JCR, wymienione w części A wykazu MNiSW 

Journal of Stored Products Research 3 
100 (2019) 
35 (2018) 
20 (2008) 

155 
2,123 
1,954 
0,879 

4,956 

Food and Bioprocess Technology 1 100 (2021) 100 3,666 3,666 

LWT - Food Science and Technology 1 100 (2021) 100 4,389 4,389 

Biosystems Engineering 1 15 (2007) 15 0,862 0,862 

Journal of the Science of Food and Agriculture 1 30 (2013) 30 1,879 1,879 

Food Additives & Contaminants 1 30 (2014) 30 1,802 1,802 

Measurement: Journal of the International 
Measurement Confederation 

2 
200 (2019) 
30 (2017) 

230 
2,218 
3,364 

5,582 

Computers and Electronics in Agriculture 1 40 (2018) 40 3,171 3,171 

Sensors 1 100 (2020) 100 3,427 3,427 

Agriculture 1 100 (2020) 100 2,072 2,072 

Journal of the American Oil Chemists’ Society 4 

70 (2020) 
30 (2018) 
30 (2012) 
30 (2011) 

160 

1,869 
1,720 
1,592 
1,773 

6,954 

International Agrophysics 1 25 (2017) 25 1,242 1,242 

Acta Scientiarum Polonorum, Technology Alimentary 2 
15 (2018) 
4 (2005) 

19 - - 

Łącznie 20 - 1104 - 40,002 

Pozostałe czasopisma uwzględnione w części B wykazu MNiSW 

Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 1 5 (2006) 5 - - 

Acta Agrophisica 3 
14 (2016) 
14 (2015) 
5 (2011) 

33 - - 

Inżynieria Rolnicza 3 
4 (2006) 
4 (2006) 
6 (2007) 

14 - - 

Przemysł Spożywczy 4 

12 (2018) 
12 (2017) 
12 (2015) 
12 (2015) 

48 - - 

Przegląd Zbożowo Młynarski 2 
0,5 (2006) 
0,5 (2005) 

1 - - 

Łącznie 13 - 101 - - 

Rozdziały w monografiach 

Food Technology Operations. New Vistas 1 7 (2009) 7 - - 

Advances in research and technology of rapeseed 
oil. Monograph – part II 

1 7 (2009) 7 - - 

Selected Topics in Food Biotechnology. 1 7 (2011) 7 - - 

Pożniwne suszenie i chłodzenie jęczmienia 
browarnego 

1 3 (2007) 3 - - 

Łącznie 4 - 24 - - 

Udzielone patenty 1 75 (2020) 75 - - 

Podsumowanie 37 - 1304 - 40,002 


