
Projekty, których Kierownikami są pracownicy Katedry Chemii (wymienić wszystkie projekty, które 

rozpoczęły się najwcześniej w roku 2007) 

Lp. Temat Tytuł Źródło 

finansowania 

Kierownik projektu Kontakt do Kierownika* Okres 

realizacji 

1 Enzymatyczna hydroliza celulozy - poszukiwanie nowych 

kompleksów celulaz 

NCN dr Kinga Szentner wichlacz@au.poznan.pl 

 

2015-2018 

2 Biochemiczne, fizjologiczne i anatomiczne czynniki 

modyfikujące podatność kukurydzy cukrowej na infekcję 

wywołaną patogenicznymi grzybami rodzaju Fusarium 

NCN dr hab. Agnieszka 

Waśkiewicz 

agat@up.poznan.pl 

 

2015-2018 

3 Potencjał fitoremediacyjny rodzimych gatunków drzew i 

krzewów rosnących na ekstremalnie zanieczyszczonych 

metalami śladowymi i metaloidami osadach 

poflotacyjnych 

NCN prof. dr hab. Piotr Goliński piotrg@up.poznan.pl 2015-2018 

4 Kompleksowa ocena zróżnicowania różnych odmian 

pszenicy na podstawie ilościowego określenia 

metabolitów w nich występujących w zależności od 

różnych systemów uprawy 

NCN prof. dr hab. Juliusz 

Perkowski 

julperk@up.poznan.pl 

 

2013-2017 

5 Superior bio-friendly systems for enhanced wood 
durability (DURAWOOD).  

NCBR 

Pol-Nor 

Kier. Pro.: prof. dr hab. 

Bartłomiej Mazela 

Kier. WP: dr hab. Izabela Ratajczak 

bartsimp@up.poznan.pl 

iza.ratajczak@up.poznan.pl 

 

2013-2016 

6 Pozostałość wybranych mykotoksyn w surowicy krwi 

ludzkiej w aspekcie czynników biologicznych, 

diagnostycznych i żywieniowych 

NCN prof. dr hab. Piotr Goliński piotrg@up.poznan.pl 2011-2014 

7 Ocena podatności nowych chlebowych odmian pszenicy 

ozimej na fuzariozę kłosa i akumulację mykotokyn w 

ziarnie w aspekcie przydatności w określonych gałęziach 

przemysłu zbożowego (młynarstwo, piekarstwo) jak i 

ochrony zdrowia konsumentów 

NCN dr hab. Agnieszka 

Waśkiewicz 

 

piotrg@up.poznan.pl 2011-2014 

 

8 Określenie profili metabolomicznych zróżnicowanych 

odmian pszenicy 

MNiSW prof. dr hab. Juliusz 

Perkowski 

julperk@up.poznan.pl 

 

2010-2013 

9 Zearalenon i jego pochodne w elementach ekosystemu 

wodnego jako efekt zanieczyszczenia środowiska 

wodnego wywołanego obecnością w roślinach 

uprawnych grzybów toksynotwórczych i produktów ich 

metabolizmu - mikotoksyn estrogennych 

NCN dr Karolina Gromadzka kgromadz@up.poznan.pl 

 

2009-2012 

10 Próba określenia efektywności przemiału ziarna pszenicy, 

owsa, żyta i jęczmienia w celu obniżenia zawartości 

mikotoksyn oraz biomasy grzybowe 

MNiSW prof. dr hab. Juliusz 

Perkowski 

julperk@up.poznan.pl 

 

2009-2010 

11 Degradacja WWA i akumulacja metali ciężkich przez 

grzyby uprawne w świetle ich zastosowania w remediacji 

gleb i ścieków 

NCN dr Kinga Drzewiecka kinga.drzewiecka@gmail.

com 

 

2009-2011 

12 Podatność - ważnych rolniczo - odmian pszenicy ozimej 

(Triticum aestivum) na fuzariozę kłosa i akumulację 

mikotoksyn w ziarnie 

NCN prof. dr hab. Piotr Goliński piotrg@up.poznan.pl 2008-2010 

*-mail/telefon 
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