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Ponadto wykonal samodzielnie wi i6 prac zwiqzanych z reprodukcjq i

odchowem indyk6w, ubojem i analizq dy yjnE co Swiadczy o duZych nabytych

umiej EtnoS ciach pr akty cznych dotycz4cych h wli tego gatunku ptak6w. Prawidlowo

prowadzll dokumentacjp naukow4 yah doSwiadczeri, kt6ra ponvolila

opracowai statystycznie wyniki badari. rzygotowal teL manuskrypty dw6ch

publikacji w kt6rych jego udzial wyni6st 7 i 60%.

Merytoryc zua ocena pracy doktorskiej

Badania nad przydatnoSciE rolnych aw6w genety cznych indykow rzeZny ch

do mniej intensywnych system6w produkcji

zainteresowanie konsument6w produktami

mogq mie6 znaczenie praktyczne, choci

poznawczego. Dlatego teL podjpte przez

uzasadnione i aktualne.

toranta tematy nale?y uzna( za w peLni

Z nalkowego punktu widzenia in ujqce mohe by1, I<rzyhowanie lekkiego

ia mieszaftc6w o wolniejszym tempiesamca z cigzkimi samicami w celu

wzrostu, kt6ry m6glby by(, przydatny do ch ekstensywnego. Nale2y przy zna6, 2e

jest to dosyi ciekawe podejScie do ieh l<rzyAowania, gdy? u wigkszoSci

gatunk6w rwierzqt uZy.tkowoSci migsnej

lekkiego, aby zmniejszy6 koszty utrzymania

uzasadnione z tego wzglpdu, ze roSnie

podwylszonej jakoSci. Badania takie

nie molna wykluczy6 teL aspektu

samiec jest typu cigzkiego, a samlca

stad rodzicielskich samic. Istotnym jest

teL fakt, ze wystgpuj4 ujemne korelacje

reprodukcyjnymi takimi jak nieSnoSd i wy

etyczne miEdzy masq ciala a cechami

. Problem z reprodukcj4 cigzkich

samic potwierdzono w ocenianej rozprawie zyskuj4c zbyt malo piskl4t w grupie po

lekkich samcach i cieZkich samicach. N doda6, 2e takie kierunki I<rzyhowania

pozwolityby na naturalne krycie, co nie jest bez znaczenia w ekstensyrvnych

systemach chowu indyk6w.

Z tego wzglgdu vwa?am, 2e analiza m

lekkim samcu i cigzkiej samicy w stosunk

uzasadnienie.

ych cech uzytkowych mieszaric6w po

do kojarzenia odwrotnego moze miec

Autor w miarE poprawnie staral siE wi6 uzasadnienie podjgcia tematu

oraz zalcres przeprowadzanychbadafi, kt6re o j mowaly nastgpuj qc e zagadnienia:



Charakterystyka wzrostu indyk6w

dwukierunkowych mieszaric6w przy

OkreSlenie rohnic w wvkorzvstaniu

standaryzowanych wykazaLy duZe odlegloSci

Przedstawione na dendrogramach wvniki

wolno rosnecych orczich dwukierunk ch mieszaric6w

Analiza wczesnych przemian pouboj o

od uboju indyk6w szybko i wolno

mieszafc6w

ch i jakoSci mipSnr

o i wolno rosnacych oraz ich

wybranych modeli regresji

y i analizie rzeLnej indyk6w szybko i

piersiowych 24 h

dwukierunkowych

iEdzy poszczeg6lnymi grupami.

porwalajq por6wnad badane grupy

rosnqcych oraz ich

/ Oszacowanie parametr6w genetycznyc dla wszystkich analizowanych cech

UwuZam. 2e doSwiadczenia zosta poprawnie zaplanowane, liczebno56

indyczek i indor6w wystarczajqca, a

postawione hipotezy badaw cze.

material pozwolil odpowiedzie6 na

Na podkreSlenie zasluguje popraw statystycznie opracowanie wynik6w

badafi, w kt6rym do analizy wzrostu i

nieliniowych modeli matematycznych,

ju indyk6w uzyto trzech 62nych

a uzyskanie wysokich wartoSci

wsp6lczynnik6w determinacji oraz mate v szacunk6w wvkazalv. 2e zar6wno

wzrost indor6w jak i indyczek najlepiej opisue model matematyczny Gomp ertz Laird.

Wzrost indyczek moze teL by6 r6wni dokladnie interpretowany modelem

wynik6w dotycz4cych 36 cech jakoSci

skupieri wykonane na zmiennych

Richards'a. Na uwagE zastuguje opracowani

migSni badanych grup indyk6w. Anali

genetyczne.

Analiza tych wynik6w nie potwi 2e cechy migsne u obu plci zachowujq

siE podobnie. Tylko u jednej plci tj. samic azano,2e grupy SG i FG r62niqsig od

siebie znacznie, natomiast mieszarice SF i FS sq do siebie podobne i przyjmujq

wartoSci poSrednie migdzy skrajnymi

potwierdzi6. Wigksze podobieristwo mi

i. U samc6w nie udalo sip tego

mgskich do ojc6w mohe wskazlrva6,

2e czEf;6 analizowanych cech moze by6 inowana przez geny zlokalizowane na

chromosomach plci lub 2euLyte dokzyhow nla samce maJ4 mnleJsze zroznrcowanre

genetyczne. Byi mohe genetyczna anal loci microsatelitarnvch wvkonana



oddzielnie dla obu plci oraz oddzielnie dla

cho6 w czESci wyjaSnid tp kwestiE.

wszystkich badanych grup pozwolilaby

Sqdzg teL, 2e warto rorwatyc mozli skupiefr 36 badanych cech

mipsnych pogrupowanych w mniejsze podkl

Zastosowany system kojarzeri oraz zebrany material pozwolily na ocenQ

wybranych parametr6w genety czny ch produ

Znaczqce ujemne efekty mateczne potwierd

jnych oraz doty czqcy chj akoSci miEsa.

no dla temperatury migSni piersiowych

indor6w we wszystkich badanych termi , a dla indyczek tylko 24 godziny po

uboju. Potwierdzono tez statystycznie istot

migSni indyczek podczas gotowania.

wptyw efekt6w matecznych dla strat

Z innych interesuj4cych wynik6w. w odnotowal, 2e mipSnieindyk6w o

o szybszym

wyniki te

mniejszym tempie wzrostu wymagaty mniej j sify ciEcia, niZ indyk6w

tempie wzrosfu, co zostalo potwierdzone

wymagaj q dodatkowych badari.

statystycznie. Uwazam, 2e

Mniejsze wartoSci parametru

piersiowych grup pochodz4cych po

migSniach indyk6w FS i FG czyli

L* okreSlaj4cego jasnoS6 barwy miESni

oJ wolno rosnqcych(SG i SF), ni? w

ch po ojcach indyk6w szybciej

rosnqcych potwierdzaj 4 wyniki opublikowan

Przvrodniczvm w Lublinie. W badaniach

Fermie w Uniwersytecie Warmirisko-

opublikowanych w Polish Journal of Natural

w 2011 roku uzyskane w Uniwersytecie

tych nilsze wartoSci tego wskaZnika

badafi na indorach, wykonywanych na

m w Olsztynie, przez Bursa i Farugg,

iences w 2006 i2007 roku.

uzyskano w migSniach indyczek, utrzymywa ch w systemach ekstensywnych.

Szkoda, 2e Autor nie odni6sl siE teZ

W trakcie czytania ocenianej rozprawy nasu

Trudno siQ zgodzi(, z Autorem,

mi siE drobne uwagi.

dymorfizm plciowy determinowal

koniecznoS6 oddzielnego opracowywania nik6w cech produkcyjnych samc6w i

samic, gdyL r62nice miedzy cigZkimi i lekki i indykami w obrgbie plci byly znacznte

wiEksze niZ wynikaj4ce z dymorfizmu plci

Nie moZna sig zgodzi( r6wniez, aby

czpSci niejadalnych indyka, wykres I str.22.

orq ztluszczem podsk6rnym zaliczy(, do



We wnioskach Autor potwierdza, 2e cec

lepszymi parametrami u mieszaric6w po

miqsne indyk6w charakteryzuj4ce siE

ipZkim samcu i lekkiej samicy, ni? z

V,rzyhowania odwrotnego. Sqdzg, ze nie uog61ni6, iz wszystkie cechy, kt6re

badat Autor wynikaj4 z addyfwnego [rvania gen6w, a koricowy wniosek, ze

l<rzylujqc indyki wolno i szybko rosngce

cechach miEsnych moim zdaniemjest zbyt

e nale?y oczekiwad efektu heterozji w

eko id4cy.

W podsumowaniu nale?y stwierdzi 2e uzyskane dane dotycz4ce cech

uzytkowych indyczek i indor6w, bardzo 6lowa ocena wartoSci rzeLnej oraz

wielowymiarowa analiza 36 cech doty ych jakoSci miESnia piersiowego oraz

ocenione wybrane parametry genetyczne

znaczenie poznawcze oraz wartoSi aplikacyj

j wymienionych cech majq d:uhe

Stwierdzam, 2e oceniana wnosi nowe wartoSci do badatt

zootechnicznych i odpowiada wymogom sta ianym rozprawom doktorskim (Ustawa z

dnia 14 marca 2003 o stopniu i tytule nauk oraz o stopniach i ftule zakresie

sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595) z p62ni jszymi zmianami) daje podstawg do

pozytywnego zaopiniowania wniosku do Wydzialu Nauk o ZwierzEtach Szkoty

Gl6wnej Gospodarstwa Wiejskiego w W wie o nadanie stopnia naukowego

doktora nauk rolniczs,chw zakresie zootechni
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