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Podjqta ocena wynik6w produkcyjnych

i cech jakoSci migsa wolno

w systemie wybiegowym w
grupach rohniqcych sig dodatkiem tokoferolu do paszy jest w pelni
rosnqcych kurczqt miEsnych utrzymywanych

uzasadniona. Autorka we wstgpie

i przeglqdzie pi5miennictwa w kt6rym

wykorzystala a2 236 najnowszych prac, kt6rych wiqkszoSd opublikowano

w

latach 20lI-20I3

w

bardzo dobrych czasopismach, doskonale

udokumentowala zasadnoS6 podjEcia tematu rozprav,ry doktorskiej.
Wykorzystanie mieszafic6w kogut6w migsnych
kuropatwiana do uzyskani a mieszahc6w wo lno

z kuramt Z\elononolka

ro snec y

ch utrzymywanych

w systemie wybiegowym naIe?y uzna6 za w pelni uzasadnione i prryrdatne

dla praktyki. Badania takie mog4 przyczyni| siQ do

zwiqkszenia

r6znorodnoSci

i

dostgpnoSci kurczqt miqsnych

o spowolnionym

tempie

wzrostu na rynku drobiarskim. Nale?y takhe podkreSlic, 2e pozyskiwanie
migsa od ptakow o wolniejszym tempie wzrostu w ostatnich latach w wielu

krajach europejskich znacznie sig rozwinglo ze wzglEdu na jakoSd migsa
orazpreferencje konsument6w.

Z tego powodu badania nad ocen4jakoSci

migsa pozyskiwanego od wolno rosnqcych mieszafic6w, nale?y

tznat za w

pelni uzasadnione. Dob6r czynnika doSwiadczalnego jakim byt dodatek do
paszy tokoferolu

jako Srodka antyoksydacyjnego mogqcego wptywa6

na

jakoS6 miqsa zarSwno Swiezego, jak i przechowywanego przez kilkanaScie

tygodni w temperaturze -180C naleby uznat zabardzo aktualny i w pelni
uzasadniony.

LiczebnoSd badanego materialu byta wystarczajqca zar6wno do

oceny wplywu badanego czynnika na cechy produkcyjne,
wskaZniki frzyczne

i

jak tei

na

chemiczne migSni oraz ocenQ sensorycznq migsa

pozyskanego od kurczqt. Szkoda, ze doSwiadczenie trwalo tylko 63 dni,

gdyZ wigkszoSd doSwiadczeri dotycz4cych wolno rosn4cych kurczqt i
ekstensywnych system6w utrzymania (Labell Rouge) kohczy siQ po

ukoriczeniu 81 dnia Lrycia ptak6w. Moglo
wynik6w,

by to ulatwi6 por6wnanie

szcze g6lni e doty czqcy ch ce ch pro dukcyj nych.

W pracy zastosowano nowoczesne i adekwatne do postawionych we
wstEpie cel6w metody oznaczeh

i bardzo dobrze opisano je w rozdziale

,,Materral i metody".

Zakres prowadzonych badah byt bardzo szeroki uwzglEdniajqcy
wszystkie najwahniejsze elementy niezbEdne do oceny jakoSci miqsa i
tluszczu badanych krtrczqt. Drobna uwaga mohe dotyczyc faktu, 2e pH
miqsa oznaczano dopiero 24 godziny po uboju, tym bardziej, 2e wskaZnik

ten istotnie roznil sie we wszvstkich mieSniach w zalelnoici od

zastosowanego dodatku tokoferolu. Mam teL uwagi

do

opracowania

statystycznego wynik6w. Nie podano czy weryfikowano istotnoS6 rohnic

i jaki byl wynik tej weryfikacji. Ponadto pled
tylko w stosunku do wybranych cech i nie oznaczono

mrqdzy replikacjami
uwzglgdniono

istotnoSci rohnic miqdzy Srednimi ze wzglqdu na ten czynnik. Moze to
mie6 znaczenre w stosunku do niekt6rych badanych w rozprawie cech.
Istotne dla nauki wyniki dotyczqzawartofici cholesterolu oraz zmian

profilu kwas6w tluszczowych w tluszczu

Sr6dmiqsniowym oraz

z

dodatkiem witaminy E

sadelkowym. Wykazano, 2e ptaki zywione

charakteryzowaly siq nizszym poziomem cholesterolu zar6wno w tluszczu
Sr6dmigSniowym,

juk i

sadelkowym. Ciekawe spostrzezenia dotyczq

zrSlnicowania poziomu tego skladnika

w zalehnoSci od rodzaju miqSni w

kt6rych byl on oznaczony. Wykazano, ze migSnie n6g zawieraly o ponad
50% wiEcej cholesterolu niz miE5nie piersiowe.

WyjaSnienia wymagajq- dthe rohnice migdzy grupami kontrolnq i

doSwiadczalnq

w

wartoSciach blgdu standardowego Sredniej (SE)

zawartolci cholesterolu

w

tluszczu Sr6dmieSniowvm

i

sadelkowvm

(tabela 17, str.70).

Na

podkreSlenie zasluguj4 badania dotyczqce

tluszczowych

w

profilu kwas6w

migSniach piersiowych udowych

oraz

tluszczu

sadelkowym. Wykazano, ze migSnie kurczqt otrzymuj4cych witaminE E
zar6wno kurki, jak i kogutki zawieraly istotnie wiqcej wielonienasyconych

kwas6w n-3 oraz korzystniej

s

ry z punktu widzenia 4rwienia

czlowieka

stosunek n-6ln-3. Wyrulne rohnice dotyczyly miqsni udowych oraz
tluszczu sadelkowego.
Interesuj4ce wyniki dotyczqtakhe poziomu witaminy E, w miqSniach

piersiowych oraz udowych w zalehnoSci od Zywienia. Poziom tej witaminy

wzrastal wielokrotnie

w

E w paszy
juk w przypadku

grupie otrzymuj4cej witaming

w stosunku do kontrolnej.

Jednoczesnie podobnie,

cholesterolu obserwowano kilkakrotnie wiEkszq zmiennoSi tej cechy w
grupie E ntL C. SqdzE, 2e nie sq to rcZnice przypadkowe, gdyZ wystEpuj4

zar6wno

u samc6w, jak i u samic i powinno

sig je skomentowal. Tu

r6wniez chcialem doda6 uwagQ, 2e gdyby dane opracowywano w oparciu o
model podw6jnej analizy wariancji z interakcj4 mozna by wykaza6, dla tej
cechy istotne rohnice migdzy samcami

i samicami oraz istotn4 interakcjg

miqdzy plci4 a Zywieniem kurcz4t.

Ocena zmian oksydacyjnych

w tluszczl dokonana na podstawie

zawartolci aldehydu malonowego (IvIDA) pozwolila stwierdzid,

2e

kurczgta zywione z dodatkiem witaminy E, miaty w tltszczu sadelkowym

kilkakrotnie nihszv poziom tego skladnika, niL grupa kontrolna zar6wno po

48 godzinach od uboju, jak i po 11 tygodniach przechowywania

miqsa.

Wyniki te mog4 mie6 praktyczne zastosowanie.
Ciekawe rezlltaty maj4ce r6wniez aspekt praktyczny odnotowano w
stosunku do cech sensorycznych migsa. Wykazano,2e witamina E dodana

do paszy dla kurczqt istotnie wplywala na poprawQ takich cech
sensorycznych migsa
kruchoS6

w

jak:

zapach, kruchoS6 oraz soczystoS6. Lepszq

odczuciu konsumenta potwierdza niLsza sila ciqcia migSni

piersiowych ktrczqt Zywionych

z

dodatkiem witaminy

E.

Cenne

spostrzezenia dotyczqce oceny sensorycznej migsa pozyskiwanego od tych

ptak6w dotyczq przechowywania. Potwierdzono, 2e wysokie stgzenie
witaminy E, w tkankach drobiu korzystnie oddzialuje na wyniki oceny
sensorycznej podc zas dluhszego przechowywania migsa.

Na podkreSlenie zasluguje prawidlowa dokumentacja badari.
Zamieszczone w pracy tabele i wykresy w spos6b przejrzysty i

komunikatywny ilustruj4

wyniki

prowadzonych badah. Materialy

zamieszczone

w aneksie dodatkowo uzupelniaj4 dane dotyczqce kwas6w

thxzczovrrych

w

migsniach badanych samc6w

i

samic. Oceniana praca

obejmuje lqcznie 116 stron komputeropisu, zawiera 26 tabel

i

15 rycin i

napisana jest bardzo dobr4 polszczyznar.

Autorka zakonczyla czqic opisow4 pracy sformulowaniem oSmiu

wniosk6w poprawnie

odzwierciedlaj

4cych

najwahniej

sze

rezultaty

uzyskane w wyniku przeprowadzonego do Swi adczenia.

Reasumuj4c naIeiry stwierdzi6, 2e tzyskane dane dotyczqce cech

produkcyjnych oraz cech zwiqzanych z jako5ciq miqsa pozyskiwanego od

kurczg wolno rosnecych wnosz4nowe wartoSci do nauk zootechnicznychi

mogq mie6 drry aspekt praktyczny. Przytoczone drobne uwagi nie
umniej szaj 4 wartoSci meryt ory cznej przedstawionej do oceny pracy.

Oceniana praca

w pelni odpowiada warunkom okre5lonym dla

rozpraw doktorskich w artykule 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o
stopniach

i tytule

naukowym oraz o stopniach

i tytule w zakresie sztuki

(Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm., Dz.lJ. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 oraz
Dz.U. 22022 r. nr 84 poz. 455). W zwiqzkt ztym przedstawiam Wysokiej
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