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Ocena

rozprawy doktorskiej mgr inZ. Agnieszki Marii Wnuk
pt. ,, Wptyw systemu utrzymania kurcz4t wolno rosn4cych
na wyniki produkcyjne i jakoSd migsa"
na Wydziale Nauk o Zwierzptach SGGW w Warszawie pod kierunkiem

prof. dr hab. Jana Niemca

onano w odpowiedzi na pismo DziekanaWydzialu Nauk o ZwierzEtach Szkoly

OcenE

Wiejskiego w Warszawie Pani prof. dr hab. Wandy Olech-Piaseckiej.

Gl6wnej

wiona do oceny fozprawa doktorska zostala wykonana

w

Katedrze

Rozprawa

j Hodowli Zwierzqt, Zakladzie Hodowli Drobiu Szkoly Gl6wnej Gospodarstwa
w Warszawie. Promotorem rozprawy jest Pan prof. dr hab. Jan Niemiec.
iczy 66 stron tekstu, w tym 27 tabeI,10 fotografii i 1 wykres. Dodatkowo, wykaz

piSmienni

obejmuj4cy 321 pozycji (w tym 292 pozycje naukowe, pozostale to ustawy,

normy

rzqdzenia) przedstawiono na 27 stronach maszynopisu. WSr6d 291 pozycii

Wiejskie

1

ll

% to pozycje polskojgzyczne. Ptaca ma typowy uklad rozpfary

naukowyo

zaledwie

naukowej

zostala przygotowafia poprawlie, zawiera 6wnie|jednostronicowe streszczenia

w jEzyku

lskim i angielskim.

Agnieszka

Wnuk w swojej dysertacji doktorskiej

podjEla badania

wplywu systemu utrzymania na wyniki produkcyjne i jakoSi miEsa

dotyczqce

xZk. Z uwagi

kurczEt

na rosn4ca popularnoSi produkt6w drobiarskich uzyskiwanych z

ych system6w chowu, wynikaj4c4 m.in. z wigkszej SwiadomoSci naszego

tzw. al

podj Eci e b aduh w

spo

tym zakre sie uw azam za uzasadtione.

ziale ,,Przegl4d piSmiennictwa", liczqcym 18 stron, autorka w pierwszej czpSci

tego rozdz alu zajmuje sip tematyk4 dobrostanu ptak6w oraz preferencjami konsumentow

i produkt6w drobiarskich i to w bardzo rczleglym zakresie od mieszkaric6w UE,

dotyczqc

porzez U A,, aL po Malezjq. Tym zagadnieniom Autorka poSwipca wiele miejsca, gdy
nie bylo to celem podjgtych badafi. W dalszej czq{;ci tego rozdzialu doklorantka

tym

alternatywne systemy uttzymania drobiu, stosowane za granicqi w kraju,

tyczty, kt6ry mozna wykorzysta6 w wymienionych systemach, a wiEc m.in.

material

,, wolno rosn4cymi".

kurczqta

ObecnoS

(, tych rczdzial6w

W ostatnich trzech podrozdzia\ach (2.3,2.4

i

u'wa?am

za

w pehn

2.5), zajmuiqcych niespelna 6

ka cytuje ponad 80 pozycji literatury, co uwaziun za zbfi liczne, czyniqc

malo czytelnymi. Jednoczesnie wipkszoS6 cytowanej literatury (gl6wnie
j) nie znajduje powiqzaria i odniesienia z rozdzialem ptacy ,,Om6wiente

zagrani

wynik6w

te

i

odpowi
podjgt4
ksztahuj4c

dyskusja". ProponujE dodatkowo zmieni(,

ftut

podrozdziatu 2.5, poniewtz nie

zawartej tresci. Brak jest w tym rczdziale zagadnief bezpoSrednio zwiryarrych z

k4 badawczq a wiqc np. sktradu tkankowego tuszki ktxczqt

h, cech tkanki

miEsniowej

w

zaleanofici

od

i czynnik6w go

genotypu

i

czynnik6w

Srodowisk wych itp.

,,Material

i

metody" obejmuje tqcznte 10 stron maszynopisu. Material

badania

lny to kurczgta mieszaice Coob x Zk, w iloSci 720 sztuk. Przeprowadzone
jmujq jedno doSwiadczenie - tj. odch6w kurczqt trwaj4cy 63 dni. Ptaki

podzie

na dwie grupy badawcze po 320 sztuk (kurek

doSwi

i kogutk6w), w kazdei grupie po 5

powt6rzefr liczqce po 72 ptaki. Czynnikiem r6hnicujqcym doSwiadczenie byla mo2liwoSi
korzystani

ad libitu
kontro

zycn z
rzeznq.

ptak6w z trawiastych wybieg6w od 28 dnia Zycia (grupa W). Kurczqta zywiono
stosuj4c

4 rodzaje mieszanek pelnoporcjolvych. W odstEpach tygodniolYych

indyrvidualn4 masQ ciala ptak6w, spoZyci

j

e

paszy oraz SmiertelnoSd. W 63 dniu

i

po uboju przeprowadzono analizp

grupy wybrano do uboju 20 ptak6w

to pobrano pr6bki do badari histologicznych. Uzyskane wyniki opracowano

iu

stron rozdzialu ,,MateriaL i metody" piei stron autorka poSwiEcila

yki analitycznejbadan PoniewaZ wigkszoSd zastosowanych metod jest oparta

opisaniu

opo

znane PN, opisl'wanie

(przynaj

ich w spos6b tak

szczeg6lowy

jest

zbyteczne

ej czgSci z nich).

ym byloby umieszczenie informacji dotyczqcei obsady kutczqt na wybiegach,
producenta mieszanek oraz w

jaki

spos6b byla okreSlona wartoS6

odtywcza mieszanek

w 2ywieniu kurcz4t. Duae zastrzeLenie budzi wg mnie bardzo mala iloSi ptak6w

stoso

wybranych do uboju w celu przeprowadzenia analizy rzehnej Q.qcznie 40 sztuk), ale odniosp
sig do tego

5lowiej przy ocenie rozdzialu ,,Om6wienie wynik6w i dyskusja"

IV ,,Om6wienie wynik6w i dyskusja" obejmuje 33 strony, wyniki

autorka

scharakle

Z tego powodu sugerowalabym polqczenie niekt6rych z
i II, L2 i 13, 14 i L5, czy 18,19 i 20. W pierwszym podrozdziale (4.1) autorka
wala mieszarice Cobb x Zk pod wzglEdem pokroju, a w kolejnym (4.2) pod

wzglEdem

zachowania siQ. Oba podrozdzialy wzbogacTLa barwnymi fotografiami. W

23 k6tkich tabelach.

zestavttLa

nich np.

1

podrozdzi

4.3 doktorantka przedstawiLa wyniki

produkcyjne kurczqt objqtych

doSwiadc

iem tj. masg ciaia, tempo wzrostu kurczqt oraz wskalniki wykorzystania paszy.

Badania

kazaly istotne zwigkszenie masy ciala kurek korzystaj4cych z wybiegu

wplywu

s

uftzym
kontrolnq.

stemu vtrzymania

na

brak

masq ciala kogutk6w. JednoczeSnie ptaki obu plci

na wybiegach charakteryzowalo wigksze tempo wzrostu w por6wnaniuz grvpq

atkowo kurczEta z dostEpem do wybiegu charakteryzowal istotnie wyZszy

z

grupqkontroln4. Przeprowadzone ptzez

wskaznik

korzystania paszry w por6wnaniu

Do

badania v,rykazaly, 2e tfizymywanie ptak6w

wybieg6w

i

z

wykorzystaniem trawiastych

wodowalo najczEsciej zmniejszenie masy tuszki, masy miqdni piersiowych i

a

w por6wnaniu z

ptakami

przewazni

masy miqini n6g,

ulrzym

ymibez wybieg6w. Ponadto Autorka stwierdzita, ze system utrzymania ptak6w

nle

na udzial w tuszce miqsni piersiowych, migsni n6g

tym miej

proszg o wyjaSnienre

zyaa

:

tak2e wydajnoSci rue2nej

dlaczego Srednia masa

ciaNa

i ttuszczu sadelkowego. W

ptak6w uzyskana w 63 dniu

iona w tabeli 4 jest identyczna jak w tabeli 7 (w pierwszym przypadku

w drugim ptak6w

dotyczy

wszystkich ptak6w objgtych doSwiadczeniem, czyli 720, a

objqtych a

Iizqrze2nq, czyli 40 ) ? zauw3;zylam pewne niescisloSci w tab. 8 i w tab. 9.

Autorka przeprowadzila i przedstawila w swojej dysertacji
chemiczne okreslaj4ce jakoSi migsa kurcz4L mieszafrc6w Cobb x Zk.

podkreSli6, 2e

badania wykazaly tylko nieztaszne zmiany skladu chemicznego miqSni

Przepro

plerslo\ To

i

miEsni n6g u ptak6w

zawarto(f truszczu
popiolu u
Jak

grupy 1

(1

w

w

zaloZnoSoi

od systemu uttzymania (m.in. wigksza

wymienionych miEsniach, przewtznie wiEksza zawartoll bialka i

6w utrzymywanych z wykorzystaniem trawiastych wybieg6w).
rzedstawiono w metodyce analiz4 dysekcyjn4 objqto lqcznie 40 ptak6w tj. 20 z

kogutk6w

i

i

10 kurek)

20 ptak6w

z grryy 2 (10 kogutk6w i

10 kurek). Kazdq

ilo 5 powt6rzef po 72 sztukikazde. Zatem do uboju przeznaczono po 2 ptaki z

grupQ

ia, czyli 1 kurkg

kuZdego

ych do analizy rzehnq,

i 1 kogutka. Dziwi mnie tak mala iloSd ptak6w

zwLaszcza,

ze ub6j przeprowadzono tylko w jednym

terminie tj.

63 dniu 2yciaptak6w. Uwazam ,2e wskazatym bylby ub6j przynajmniej 5 ? i 5

6z

powt6rzenia. Wtedy

wyboru p
moglaby

wyniki bylyby reprezentatyvne,

doda6 tu

nale\

spos6b

6w do uboju ( czy byl to wyb6r losowy?). Mniejsza liczba ptak6w ubijanych
ei miejsce np. przy zastosowaniu cotygodniowych ubojach kurczqt.

w zakresie oceny profilu histologicznego
(ytodrozdzial 4.4.5., zawieralqcy sig na 8 stronach pracy). Podjpte w tym
wyniki

mlQSn1

ia

zakresie

uzyskaLa doktorantka

s4 celowe ze wzglpdu na jakoSd miqsa, kt6r4 warunkuj4 rodzaj

i

Srednice

wl6kien z iednej strony, a z drugiej strony ze wzglgdu na coraz czqSciej wystppuj4ce
schorzenia miqsni (miopatie, syndrom bialych wl6kien, miEso PSE). Du?a zmiennoSi
ale takle osobnicza

genet

w tym

zakresie powoduje, 2e

w

badaniach zat6wno

jak i kajowych uzyskuje sig zrolnicowane wyniki. Stwarza to koniecznoS6
kontynuacj badafi dotyczqcych tej tematyki. Autorka wzbogacila wiedzg w $.nn obszarze
wskazuj4c system ttrzymania ptak6w (korzystanie z wybiegu) jako dodatkowy czynnik
zagranrczfr ch

wplywaj

na strukture tkanki miqsniowej i jej cechy. Uzyskane

wyniki autorka por6wnataz

krajow4 i zagranrczn1

bogat4lite

ji

,,Podsumowanie

i

wnioski" Pani magister na podstawie uzyskanych

wynik6w

rmulowala wnioski, kt6re obejmuj4 waZniejsze zagadnienia postawione w celu

pracy i

iale ,,Om6wienie wynik6w

og6lne, a
powy2ej.
przedstawi

badari

i

tkankowe

i

dyskusja". Uwaham, 2e wnioski

s4

jednak zbyt

podsumowanie nie r,vypiywa bezpoSrednio z wniosk6w sformulowanych

w trakcie przygotowywania pracy do publikacji
wnioski bardziej szczeg6\owe i wyplywaj qce faktycznie z przeprowadzonych
iz. We wnioskach nie ma m.in. Zadnych informacji dotyczqcych skladu

ugerowalabym, aby Autorka

tuszek, a system utrzymania powinien go ksztaltowa6, nie pokazano tezultat6w

dotyczqc

jakoSci miqsa (skladu chemicznego, zawartosci cholesterolu, wlaSciwoSci

fizykoohe

yoh, profilu kwas6w tluszozowyoh itp.),

a praaa w

polowie jest temu

Nie jasny jest teZ wniosek numer 3.

poswlQco

piSmiennictwa, tak jak zaznaczylam na wstgpie jest bardzo obszerny. Proponuje

w trakcie

przygotowania pracy do publikacji znacznie go ograniczyc. Wymogi

e

dotyczqce
stawia

cltowania

w

publikacj ach bardzo ograniczonej liczby pozyiji literaturowych

wiele wydawnictw naukowych. Przy dzisiejszych moZliwoSciach dostgp do

literatury

wno krajowej, jak

umiejEtnie

wykorzystywa6.

i

Swiatowej jest praktycznie nieograniczony

i

dlatego naIe2y

ujec stwierdzam, 2e praca jest napisana poprawnym jgzykiem, autorka
wykazala

dobra znajomoSci4 piSmiennictwa, uzyskaLa wyniki

poTnawczy

poszeruajqce wiedzq

produkcyj

kur czqt wolno

ro

z

o

znaczeniu naukowo-

zakresu wplywu systemu ttrzymania

na wyniki

sn4cych.

4c powyZsze Radzie Wydziafu Nauk o Zwierzptach Szkoly Gl6wnej
Wiejskiego w Warszawie stwierdzam, 2e oceniana rozpfawa doktorska
odpowiada wymaganiom okreslonym

w Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o

stopniach

i tytule naukowym oraz o stopniach i tyule w zakresie sztuki (Dz. Ustaw nr
poz.595
Wysokiej
przewidzi

zmianami w Dz. lJ . z 2005 roku,

y o dopuszczenie

nt

65,

164, poz. 1365). Na tej podstawie wnoszg do

mgr inz. Agnieszki Marii wnuk do dalszych etap6w

przewodem doktorskrm.
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