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Ocenian4rozprawQstanowi4dwie sp6jnetematyczrieory
l . Damaziak K., Michalczuk M., Zdanowska-Sasiadek2., Ni

ec J., Gozdowski D.,

2A15.Variation in growth performanceand carcassyi

of pure and reciprocal

crossbred
turkeys.Annalsof Animal Science,1, 51-66(pkt.

; IF 0,613).

2 . Damaziak K., PietrzakD., MichalczukM., AdarrczakL., hmiel M., FlorowskiT.,
GozdowskiD., Niemiec J., 2016. Early and 24 h post

n changes in breast

musclequality traits of two turkey genotypesandtheir reci

crosses,raised under

semi-confinedconditions.British Poulty Science,l, 5l -62
W obu publikacjachDoktorantjest pierwszymautorem,a
pracach, potwierdzorry przez wszystkich wsp6lautor6w, wynosi

30;IF 0,936).
y Jego udzial w

io 70 i 60%.
prace wynosi 1,549,a

ZsumowanyIF obu czasopism,w kt6rych opublikowano
liczbapunlct6ww ocenieMNiSW - 50.
Podmiotowepublikacje uzupelnionopolskojgzycznym
hipotezg

badawcz6

opis

zakresu

badari,

om6wienie

obejmuj4cymwstgp,
na

wynik6w

przeprowadzonych do5wiadczen oraz podsumowanie i wnioski. Do rozprawy zalqczorao
oSwiadczenia Doktoranta i wszystkich wsp6lautor6w dotyczqcych procentowego udzialu w
publikacjach. W kazdej publikacji jako Aclcnowledgement,zami

informacjg, 2e jest
t'1

=eI

ona czQficiqpracy doktorskiej Krzysztofa Damaziaka. Maj4c powyZsze fia uwadze
stwierdzam,2e formalna strona przedstawionej rozprawy nie budzi

Ocenamerytoryczna
Wykazuj4castaly wzrost produkcja migsa indyczegow Polsceprowadzonajest
gl6wnie intensywnymsystememfermowym, z vtykorrystaniem

szybkorosn4cych

mieszaric6w
towarowychindyk6wBialych SzerokopierSnych.
Podj ie badanopisyrvanych
w
oceniirrej rozprawie, polegaj4cych na ocenie celowoSci wyk

ia indyk6w wolno

rosn4cych typu

indykami

Bronz

oraz ich

obustronnych mieszaric6w z

SzerokopierSnymido chowu wolno wybiegowego, trwahamzaw

Bialymi

i uzasadnione.Zgodnie

z najnowszymi trendami w upodobaniachzamoZnych

, migso indyk6w wolno

rosn4cych, utrzymywanych

Ze byi poszukiwanym

systemem wolno wybiegowym

produktem na rynku krajowym i stanowid wzbogacenie drobiarski

oferty eksportowej.W

polskojgzycznym wstgpie oraz w rczdzialach Introduction obu

ikacji Doktorant tak;,e

przekonywuj4co uzasadniapodjgcie tych badan. W hipoteziebada

j zakada,2e migSnie

piersiowe pochodz4ce od takich mieszaric6w charakteryzowai bgdzie WZsza jakoSi.

Weryfikacja tej hipotezy przedstawionajest w pracy
Science.W pracy opublikowanej w Annals of Animal Science

i w British Poul*y
iono wyniki odchowu

i charakterystykg wartoScirzeinej indyk6w. Zal<resbadanych cech est szeroki, a metody ich
oceny otaz zaslosowanemodele matematyczne talefi

uzna| zano

osi4gnigcie zalohonych cel6w. Wyja6nienia jednak wymaga

pozwalaj4cena
na stronie 19

maszynopisu w opisie analiz statystycznych:,,Ze wzglgdu na

istotnych r62ric miEdzy

poszczeg6lnymi replikacjami w obrgbie grupy genetrycznej i

, wszystkiepowt6rzenia

traklowano j ako grupEjednorodn4".
Tytul rozprav\ry nie informuje dostatecznie o zakresie

ocenianychindyk6w i systemieich chowu.W polskojgzycznej
ze ,,Celem badan bylo okreSlenie wplywu kierunku krzyhowana
rosn4cychna wyniki produkcyjne i cechy jakoSciowe migSni piers
parametr6w genetycznychdla tych cech". W rzeczywistoScinie

,wtymotypach
ie Doktorant podaje,

szvbko i wolno
otaz oszacowanie
najwazniejszych

parametr6w genetycznych (odziedziczalno{C,,korelacj e genetyczne) a tylko efekty heterozji,
addytywne i matczyne. St4d teL w takim sformulowaniu celu

dodai ,,..wybranych

parametr6w genetycznych.. .".
W

opisie materialu doSwiadczalnego, zar6wno

polskojgzycznej syntezie, brak informacji o pochodzeniu

publikacjach jak

i

jscu zakupu indyk6w.

Szczeg6lnie waZne jest to w przypadku indyk6w wolno rosn4c

typu Bronz. W pracy

opublikowanejw British Poultry Science autorzypodaj4: ,,The SG

were from a closed

populationmaintainedfor 7 generationswithout selectivebreeding . Gdzie taka populacja w
Polsce(local)istniejei jakajestjej liczebnoS6?
Wobecszacowania
w pracyniekt6rychparametr6wge

analizowanych cech

koniecznymjest podanieliczby ojc6w i matek,kt6rychpotomstwo

w opisywanych

badaniach.
W opisie Lrywrcmaindyk6w doSwiadczalnych wystgpujq d
wartoSci energetycznejstosowanychmieszanekpaszowych. W o

rozbiezroScidotycz4ce
ie polskojgzycznymoruz

pracy opublikowanej w British Poulny Sciencepodano,2e za

EM w kolejnych fazach

Zyrvieniawynosila: ll,5; 12,1;13,0 i 13,4 MJ/kg, podczasgdy

pracy opublikowanejw

Annals of Animal Science wartoSci te wynosz4 odpowiednio: 7,

7,96;8,04i 8,17.S4to

liczby bez podanychjednostek. MoZnajednak domniema6,2e s1to

J.

W pracy opublikowanejw AAS, opisuj4cejwyniki
wskazniki zuLycia paszy na I kg przyrostu masy ciala. Ich

indyk6w, podano m.rn.
i wymagaj4 jednak

komentarza.Zar6v,mou samic jak i u samc6w z Wp FS i FG s4

niespotykanieniskie,

odpowiednio2,19 i 7,96 onz2,03 i 1,81.Ponadtowe wszystkich

h r62nice pomigdzy

wartoSciami tych wskaznik6w u samc6w (odchowywanych

2l tygodni) i samic

(odchowywanych przez 15 tygodni) s4 takZe niespotykanie male Prnt analizie wvnik6w
oceny wartoSci neinej indyk6w zastanawiaj4ces4 male r62ntce w

indorami(83,28%)a indyczkami(82j9%) w grupieFG (tabela5.

inoScirzeinej miEdzry
publikacjiw AAS oraz
ych skladnik6w

polskoj gzyczna synteza). Z zsumowania procentowej zawartoSci
tuszki (ftg. 3. i 4. w publikacji w AAS oraz polskojezyczna
odmienne, bardziej zblizone do spotykanych w innych danych

) wychodzE wyniki
lowych tj. 84,2%ou

samc6w i 8l,5yo u samic. Kt6re ztych danych s4 prawdziwe?
W

polskojgzycznp

,,Podsumowanid', a

takhe w

,,Wnioskach" zabrakJo zalecenia prakly cznego, dotycz4cego ws

u

sformulowanych

grupy genetycznej

indyk6w najbardziej przydatnej do chowu systemem wybiegowym.

Podsumowanie
Pomimo przedstawionych powyZej uwag i w4tpliwo5ci,

podczas publicmej obrony, dysertacjg doktorsk4 mgr

h wyjaSnieniaoczekujg
fa Damaziaka oceruam

pozytywnie. Szeroki zakres specjalistycmych badaft wymagaj4c

bardzo duzego naktradu

pracy, a tak2e zastosowanych modeli obliczeniowych, mog!.

zrealizowany tylko w

wieloosobowymzespole.Publikacjenaukowe stanowi4ce

dysertacji s4 bardzo

cennym a6dlem wiedzy o indykach, zar6wno w aspekcie

jak i aplikacyjnym.
je opublikowano,

Renomowane czasopisma o zasiggu migdzynarodowym w
stwwzajq duZeszansena wielokrotre cytowania.

Reasumuj4c stwierdzam, te oceniana praca w peln odpowiada rvymogom
stawianym rozprawom doktorskim okre5lonymw ustawie z d ia 14. marca 2003 r. o
stopniach i fytule naukowym oruz o stopniach i tytule z

sztuki (Dz. U. Nr 65,

poz. 59,D2. U. z 2005nr 164,poz. 1365 orazDz.U. z 20ll r.

84, poz.455).Dlatego

tet, przedstawiam Wysokiej Radzie Wydzialu Nauk o Zw

Szkoly Gl6wnej

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wniosek o

ie mgr Krzysztofa

Damaziaka do dalsrych etap6w przewodu doktorskiego.
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