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Recenzja

rozprawy doktorskiej mgr in2. Zanety Zdanowskiej-S4siadek
pt. ,,Wyniki produkcyjne i jakoSd migsa kurcz4t wolno rosnqcych w zale2noSci od
z5rwieniatt

Preferowanie migsa drobiowego wSr6d konsument6w wynika z postrzegania jego jako
dietetycznego o wysokiej zawartoSci bialka

i

stosunkowo niskiej tluszczu. W ostatnim czasie

konsumenci deklaruj4 chgi nabywania miEsa pozyskanego od kurczqt

z

altematyrvnych

system6w chowu, ze wzglgdu na vryhszqwartoS6 od?ywczqmigsa, wipksze bezpieczeristwo

takiej zywnoSci, oraz lepszy dobrostan ptak6w. Stosowanie mieszanek nattuszczonych
olejami roSlinnymi korzystnie oddzialuje na zmiany

w

strukturze kwas6w tluszczowych

migsa kurczqt rzelnych poprzez wzrost zawartoSci kwas6w gl6wnie linolowego

i

linolenowego. Ponadto v,ryAszy udzial wielonienasyconych kwas6w tluszczowych (n-3)

w migsie

moae wynika6

z

mo1liwoSci spoZywania przez ptaki korzystaj4ce

z wybieg6w,

zielonki bpd4cej Zrodlem m.in. kwasu cr- linolenowego. Jednak wzrost zawarto5ci
wielonienasyconych kwas6w tluszczowych we frakcji lipidowej miEsa czyni go bardziej
podatnym na oksydacjE. Sposobem, za pomocq kt6rego mohna obniZy6 podatnoSd miEsa na
utlenianie jest stosowanie
Podawanie

w

paszy przeciwutleniaczy do kt6rych nalehqzvnqzki E-aktywne.

w paszy tych zwiqzk6w powoduje ich zwiEkszenie w

podatnoS6 na procesy utleniania

W tym

i

migSniach co zmniejsza

ograrriczapowstawanie niepoZ4danego smaku r zapachu.

kontekScie podjgcie badari przez mgr

inz. Zanetg Zdanowsk4-S4siadek

dotycz4cych wptywu dodatku witaminy E do mieszanek natluszczonych olejem sojowym na

wyniki produkcyjne
uwiLzam zazasadne

i

poprawienie warto6ci dietetycznej miEsa kurczqt wolnorosn4cych

i aktualne,

Przedstawiona

a

wyb6r tematu zatrafny i celowy.

do oceny rozprawa doktorska zostala wykonana w

Katedrze

Szczeg6lowej Hodowli Zwierzqt, ZaI<Lad Hodowli Drobiu pod kierunkiem prof. dr hab. Jana

Niemca. Rozprawa Iiczy 95 stron tekstu,

w tym 26 tabel, 16 wykres6w i 1 fotografia.

Dodatkowo, wykaz piSmiennictwa obejmujqcy 236 cytowanych pozycji,

z

czego 202 prace

obcojgzyczne, przedstawiono na20 stronach maszynopisu. Praca ma typowy uktad rozprawy

doktorskiej

i

zostala przygotowana poprawnie, zawiera r6wnieZ streszczenia

w

jgzyku

polskim i angielskim.

Tytul pracy uwzglgdnia w pelni zawarte w niej tresci. Moje wqtpliwo5ci budzi jednak
sformulowanie tytulu, uwazam 2e bardziej odpowiedni do postawionego celu jest ,,Wplyw
dodatku witaminy E do mieszanek paszowych na wyniki produkcyjne, wartoS6 rzeLnqoraz
jakoSi migsa kurczqt wolno rosn4cych"

Uwa?ant,

2e cel pracy powinien by6 sformulowany w oparciu o

przegl4d

piSmiennictwa i dlatego nale|y go umiescii nie po wstppie ptacy tylko po rozdziale ,,Przeglqd

literatury". W mojej ocenie fakty przedstawione w tych rozdzial.ach Swiadczq o znajomoSci
przedmiotowego pi6miennictwa oraz

e tym, 2e do czgsci eksperymentalnej

Doktorantka

przystqpila dobrze przygotowana.

W

rozdziale ,,Material

i

metody" Autorka czytelnie, jasno

i

zwrg2le przedstawia

przeprowadzone badania wlasne oraz zastosowane metody badawcze.
rccenzenta muszQ jednak zwr6ci(, uwagQ na pewne nieScisloSci
wyj aSnienia niekt6rych kwestii

obowiqTku

poprosii DoktorantkE

o

:

- nie korica jasny jest spos6b wyliczenia dodatku
doSwiadczalnych. Zgodnie

i

Z

witaminy

z Normami Zywienia Drobiu (2005)

Ew

mieszankach

zapotrzebowanie kurczqt

rzeLnych nawitaming E wynosi od 35 do 40 mglkg mieszanki, czyli wedlug mnie dodatek

witaminy E byl tylko 165

witamina

Ew

-

160 mg ponad zapotrzebowanie. Wiedzqc

jakwaanqrolg odgrywa

organizmie ptak6w czym kierowano przy stosowaniu mieszanek nie

zawierajqcych witaminy E w premiksie dla ptak6w grupy kontrolnej.

- wyjaSnienia wymaga r6wnieZ fakt, dlaczego stosowano ten sam premiks do czterech
mieszanek na poszczeg6lne okresy odchowu kurczqt czy to dla ptak6w grupy kontrolnej czy
doSwiadczalnej

- w jaki spos6b zostala wyliczona

wartoSi odLywcza stosowanych mieszanek

paszowych
-w

tltule podrozdzialu3.2.T. (str. 50) jest oznaczenie zmian

zachodzqcych w tluszczu

sadelkowym podczas przechowywania, natomiast treSd dotyczy miEsa.

RozdziaN,,Wyniki badan i dyskusja" przedstawiony na 33 stronach maszynopisu zostal
opracowany adekwatnie do przyjgtego ukladu doSwiadczenia. Wyniki badari zestawiono w 17

tabelach, na 14 wykresach poprawnie umieszczonych
wskazuje na dobre przygotowanie praktyczne

i

w

tekScie. Ich opis

i

interpretacja

naukowe Doktorantki. W rozdziale Autorka

omawia rczultaty swojej pracy

w

spos6b systematyczny

\ szczeg6lory. W doSwiadczeniu

Doktorantkav,rykazala,2e dodatek witaminy E do mieszanek natluszczonycholejem sojowym

nie wplywa na wyniki produkcyjne lecz na wskaZniki poubojowe eraz

wlaSciwoSci

fizykochemiczne mipsni kurcz4t wolnorosn4cych. Migso kurczqt, kt6rych dawka zostala
wzbogacona

w oleje roSlinne oraz pobieraj4cych zielonkE pastwiskow4 charakteryzuje

v,yZszym udzialem wielonienasyconych kwas6w tluszczowych

sig

o korzystnym dla zdrowia

czlowieka stosunku PUFA n-6ln-3. Ze wzglpdu na stwierdzonq za\ehnold pomipdzy
obecnoSciq polienowych kwas6w tluszczowych,

bylo

zastosowanie

w

a wzrostem proces6w oksydacji korzystne

Zywieniu kurczqt mieszanek wzbogaconych w witaming

E.

Przeprowadzoraprzez doktorantkg ocena sensoryczna mipsa wykazala, Ze migsnie piersiowe
kurcz4t Zywionych mieszankami z dodatkiem witaminy E za wszystkie wyr62niki smakowe
(zapach, kruchoSi, soczystoS6) zostaly ocenione wyzej

ni? ptaki grupy kontrolnej. W

ksztahowaniu jakoSci sensorycznej duze znaczenie przypisuje siE dlugoSci przechowywania

migsa. Obcy smak

i

zapach,

a

takhe obnizenie kruchoSci

postEpuj4cego procesu utleniania, kt6ry jest skorelowany
stgzenie witaminy E

z

i

soczysto6ci sq przyczynq

czasem przechowywania. Wyasze

w tkankach kurcz4t wolnorosn4cych wynikajqce z suplementacji dawki

dla ptak6w mohe skutecznie zapobregat oksydacji, a tym samym korzystnie oddzialywal na

jakoS6 sensoryczne migsa przechowywanego przez

11 tygodni w

warunkach

zamralalniczych.
Dyskusja uzyskanych wynikow jest rzeczowa z wykorzystaniem poprawnie dobranej

literatury. Rozdzial wyniki

i

dyskusja Swiadczy o bardzo dobrym przygotowaniu do dalszej

pracy naukowej. ChcE jednak wskazai na pewne usterki w tym rozdziale maj4ce gl6wnie
charakter redakcyjny.

- wyniki

produkcyjne, rze1ne oraz wlaSciwoSci fizykochemiczne miEsa kurczEt

wolnorosnqcych zostaly przedstawione w tabelach z podziaNem na plei. MySlg 2e warto bylo
poda6 teZ wyniki dla kurcz4t grupy kontrolnej czy doSwiadczalnej Nqczme dla obu plci, z

uwagi na to 2e Doktorantka dyskutuje

z rezultatami badan innych autor6w bez podzialu na

ple6.

-w

zwtqzku

z tym, 2e czynrikiem

do5wiadczalnym

byl dodatek witaminy E

proponujg

usun4i ztyfiilutabel 12-18,24 i25 sl6w,,w zaleznofici od zywienia".

-

ponadto uwazam, 2e dla lepszej czytelnoSci

w tabelach 21, 22, 23 zawieraj4cych profil

kwas6w tluszczowych w mieszankach pelnoporcjolvych

i

zielonce pastwiskowej naleZaloby

pominqi kwasy tluszczowe, kt6rych udzial jest nizszy ni? 0,05%o, a uwzglEdnid sumy kwas6w
nasyconych (SFA), nienasyconych (UFA) w tym MUFA, PUFA.

Na podstawie uzyskanych wynik6w, a takLe przedyskutowania ich z wynikami
innych autor6w sformulowano

8 wniosk6w. Wszystkie

sq trafne

Proponowalabym jednak ich iloS6 ograntczyl do piEciu lqczqc wniosek

i

jasno

napisane.

| 22,3 24,6 z7,co

bwdziej by je usystematyzowalo.. W rezultacie przeprowadzonego do5wiadczenia mgr inZ.
ZanetaZdanowska-S4siadek uzyskala wyniki e znaczeniupoznawczym i praktycznym.

Doktorantka zgromadzlla bardzo licznq literaturg

-

232 pozycje

rczdziale Bibliografia. Wszystkie pozycje literaturowe zawarte

w

i

zamiescila w

spisie Autorka

wykorzystala w kolejnych rozdzialach pracy. PruyjgtqzasadqWzy przygotowywaniu spisu
piSmiennictwa jest, 2e przy kilku pracach tego samego autora (ako autorawylqcznego lub we
wsp6lpracy z innymi) zestawia sig je chronologicznie. St4d poprawy wymaga poz.25-28 oraz

poz. 80-83. Przygotowuj4c pracg do druku, proponujg jednak pomin46 prace wydane w
czasopismach popularno-naukowych

W zakoftczeniu opinii

i materialach konferencyj nych.

pragnQ podkreSlid, 2e praca zostala przygotowana starannie,

napisana jest poprawnym jgzykiem, tak literackim

Drobne uwagi redakcyjne

i

jak i fachowym.

stylistyczne, kt6re dostrzeglam

w

pracy nanioslam na

maszynopisie. Dotyczqone skladni,nieraz stylu, znak6w interpunkcyjnych itp.

W podsumowaniu stwierdzam,2e przedlohona do oceny dysertacja Pani mgr Zanety
Zdanowskiej-S4siadek odpowiada w pelni wymaganiom okreSlonym
marca 2003 roku o stopniach naukowych

w Ustawie z dnia 14

i tytule naukowym (Dz.U 2003, nr. 65, poz.

595 z

p6iniejszymi zmianami). Na tej podstawie wnoszq do Rady Wydzialu Nauk o Zwierugtach
Szkoly Gt6wnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie o dopuszczenie mgr irr2. Zanety
Zdanowskiej -Sqsiadek do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.
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