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Damaziaka byl on pomystrodawcEoraz
przedstawionychj ako rozprawa doktorska.

zawarte w

syntetycznej analizie

a wynik6w.
oraz pierwszego autora Krzysrtofa
6wnym wykonawcq prac naukowych

Ponadto wykonal samodzielniewi
odchowem indyk6w, ubojem i analizq dy

i6 prac zwiqzanych z reprodukcjq i
yjnE co Swiadczy o duZych nabytych

umiejEtnoS
ciach pr aktycznychdotycz4cychh

wli tegogatunkuptak6w.Prawidlowo

prowadzll dokumentacjpnaukow4

yah doSwiadczeri, kt6ra ponvolila

opracowai statystycznie wyniki

badari.

publikacji w kt6rych jego udzial wyni6st 7

rzygotowal teL manuskrypty dw6ch

i 60%.

Merytoryczua ocenapracy doktorskiej
Badania nad przydatnoSciErolnych

aw6w genetycznych indykow rzeZnych

do mniej intensywnych system6wprodukcji

uzasadnionez tego wzglpdu, ze roSnie

zainteresowaniekonsument6w produktami

podwylszonej jakoSci. Badania takie

mogq mie6 znaczenie praktyczne, choci

nie molna wykluczy6 teL aspektu

poznawczego.Dlatego teL podjpte przez

toranta tematy nale?y uzna( za w peLni

uzasadnionei aktualne.
Z nalkowego punktu widzenia in
samca z cigzkimi samicami w celu

wzrostu,kt6ry m6glby by(, przydatnydo ch
jest to dosyi ciekawe podejScie do
gatunk6w rwierzqt

ujqce mohe by1, I<rzyhowanielekkiego
ia mieszaftc6w o wolniejszym tempie
ekstensywnego.Nale2y przy zna6,2e
ieh l<rzyAowania, gdy? u wigkszoSci

uZy.tkowoScimigsnej samiec jest typu cigzkiego, a samlca

lekkiego, aby zmniejszy6koszty utrzymania stad rodzicielskich samic. Istotnym jest
teL fakt, ze wystgpuj4 ujemne korelacje

etyczne miEdzy masq ciala a cechami

reprodukcyjnymitakimi jak nieSnoSdi wy

. Problemz reprodukcj4cigzkich

samic potwierdzono w ocenianejrozprawie zyskuj4czbyt malo piskl4t w grupiepo
lekkich samcachi cieZkich samicach.N

doda6, 2e takie kierunki I<rzyhowania

pozwolityby na naturalne krycie, co nie jest bez znaczenia w ekstensyrvnych
systemachchowu indyk6w.
Z tego wzglgdu vwa?am,2e analizam

ych cech uzytkowych mieszaric6wpo

lekkim samcu i cigzkiej samicy w stosunk do kojarzenia odwrotnego moze miec
uzasadnienie.
Autor w miarE poprawnie staral siE

wi6 uzasadnieniepodjgcia tematu

oraz zalcresprzeprowadzanychbadafi,kt6re o j mowaly nastgpujqce zagadnienia:

Charakterystyka wzrostu indyk6w

o i wolno rosnacych oraz ich

dwukierunkowych mieszaric6wprzy
OkreSlenierohnic w wvkorzvstaniu

wybranychmodeli regresji
y i analizie rzeLnej indyk6w szybko i

wolno rosnecychorczich dwukierunk

ch mieszaric6w

Analiza wczesnych przemian poubojo

ch i jakoScimipSnrpiersiowych24 h

od uboju indyk6w szybko i wolno rosnqcych oraz ich dwukierunkowych
mieszafc6w
/

Oszacowanieparametr6wgenetycznyc dla wszystkichanalizowanychcech

UwuZam. 2e doSwiadczenia zosta

poprawnie zaplanowane, liczebno56

indyczek i indor6w wystarczajqca,a

materialpozwolil odpowiedzie6na

postawionehipotezy badawcze.
Na podkreSleniezasluguje popraw

statystycznie opracowanie wynik6w
ju indyk6w uzyto trzech 62nych

badafi, w kt6rym do analizy wzrostu i
nieliniowych

modeli

matematycznych, a

wsp6lczynnik6w determinacji oraz mate

uzyskanie

wysokich

wartoSci

v szacunk6w wvkazalv. 2e zar6wno

wzrost indor6wjak i indyczeknajlepiejopisu e model matematycznyGompertz Laird.
Wzrost indyczek moze teL by6 r6wni

dokladnie interpretowany modelem

Richards'a.Na uwagEzastugujeopracowani wynik6w dotycz4cych 36 cechjakoSci
migSni badanych grup indyk6w. Anali

skupieri wykonane na zmiennych

standaryzowanychwykazaLyduZeodlegloSci iEdzy poszczeg6lnymigrupami.
Przedstawione na dendrogramach wvniki

porwalajq por6wnad badane grupy

genetyczne.
Analiza tych wynik6w nie potwi
siEpodobnie.Tylko u jednej plci tj. samic

2e cechy migsne u obu plci zachowujq
azano,2egrupy SG i FG r62niqsig od

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

i. U samc6w nie udalo sip tego

potwierdzi6.Wigkszepodobieristwomi

mgskich do ojc6w mohewskazlrva6,

2e czEf;6analizowanychcech moze by6

inowana przez geny zlokalizowane na

chromosomachplci lub 2euLyte dokzyhow nla samcemaJ4mnleJszezroznrcowanre
genetyczne. Byi

mohe genetyczna anal

loci microsatelitarnvch wvkonana

oddzielnie dla obu plci oraz oddzielnie dla wszystkich badanych grup pozwolilaby
cho6w czESciwyjaSnidtp kwestiE.
Sqdzg teL, 2e warto rorwatyc mozli

skupiefr 36 badanychcech

mipsnychpogrupowanych
w mniejszepodkl
Zastosowany system kojarzeri oraz zebrany material pozwolily na ocenQ
wybranych parametr6w genetycznych produ

jnych oraz dotyczqcychj akoScimiEsa.

Znaczqceujemne efekty matecznepotwierd

no dla temperatury
migSnipiersiowych

indor6w we wszystkich badanych termi

, a dla indyczek tylko 24 godziny po

uboju. Potwierdzonotez statystycznieistot

wptyw efekt6w matecznych dla strat

migSniindyczekpodczasgotowania.
Z innych interesuj4cych wynik6w. w
mniejszym tempie wzrostu wymagaty mniej

odnotowal, 2e mipSnieindyk6w o
j sify ciEcia,niZ indyk6w o szybszym

tempie wzrosfu, co zostalo potwierdzone statystycznie. Uwazam, 2e wyniki te
wymagajq dodatkowychbadari.
Mniejsze wartoSci parametru L *
piersiowych grup pochodz4cych po oJ
migSniach indyk6w FS i FG czyli

okreSlaj4cegojasnoS6 barwy miESni
wolno rosnqcych(SG i SF), ni? w
ch po ojcach indyk6w szybciej

rosnqcychpotwierdzaj4 wyniki opublikowan w 2011 roku uzyskanew Uniwersytecie
Przvrodniczvm w Lublinie. W badaniach tych nilsze wartoSci tego wskaZnika
uzyskanow migSniachindyczek, utrzymywa
Szkoda,2e Autor nie odni6sl siEteZ

ch w systemachekstensywnych.
badafi na indorach, wykonywanych na

Fermie w Uniwersytecie Warmirisko-

m w Olsztynie,przez Bursa i Farugg,

opublikowanychw Polish Journal of Natural

iencesw 2006 i2007 roku.

W trakcie czytaniaocenianejrozprawy nasu
Trudno siQ zgodzi(, z Autorem,
koniecznoS6oddzielnegoopracowywania

mi siEdrobneuwagi.
dymorfizm plciowy

determinowal

nik6w cech produkcyjnych samc6w i

samic,gdyL r62nicemiedzy cigZkimi i lekki i indykami w obrgbie plci byly znacznte
wiEkszeniZ wynikaj4ce z dymorfizmu plci
Nie moZnasig zgodzi( r6wniez, aby
czpSciniejadalnychindyka, 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,rzyhowaniaodwrotnego. Sqdzg, ze nie

badatAutor wynikaj4 z addyfwnego

uog61ni6,
iz wszystkiecechy,kt6re
[rvania gen6w, a koricowy wniosek, ze

l<rzylujqc indyki wolno i szybko rosngce e nale?y oczekiwad efektu heterozji w
cechachmiEsnychmoim zdaniemjest zbyt

eko id4cy.

W podsumowaniu nale?y stwierdzi

2e uzyskane dane dotycz4ce cech

uzytkowych indyczek i indor6w, bardzo
wielowymiarowa analiza 36 cech doty

6lowa ocena wartoSci rzeLnej oraz
ych jakoSci miESnia piersiowego oraz

ocenione wybrane parametry genetyczne

j wymienionych cech majq d:uhe

znaczeniepoznawczeoraz wartoSi aplikacyj
Stwierdzam, 2e oceniana

wnosi nowe wartoSci do badatt

zootechnicznychi odpowiadawymogom 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 zaopiniowaniawniosku do
Gl6wnej Gospodarstwa Wiejskiego w W

Wydzialu Nauk o ZwierzEtachSzkoty
wie o nadanie stopnia naukowego

doktora nauk rolniczs,chw zakresiezootechni
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