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Recenzja

doktorskiej mgr ini. Agnieszki Marii Wnuk pt. ,,Wplyw systemu utrzymania
kurczqt wolno rosnqcych na wyniki produkcyine i jakoSf miqsao

kcja kurczEt broiler6w stanowi ponad TAYI calkowitei produkcii drobiarskiej, a

w wiqkszo5ci na systemie intensywnym, wykorzystujqcym kurczqta

opiera siq
rosnqce.

szybko

ywanie kurczqt miqsnych z mo2liwodciq kozystania z wybiegu jest nadal

U

mato popu rne i stanowi produkcjq niszowq. Do tego rodzaju chowu nadajq siq kurczqta o
ro2nym te pie wzrostu. Jednak produkcja 2ywca drobiowego z wykorzystaniem kurczqt

wolno ros

wiq2e siq z du2o wy2szymi kosztami. Z tego wzglqdu odbiorcami miqsa w

sq ludzie lepiej sytuowani oraz o

ten

wyprodukowanego

Swiadom

w zakresie od2ywiania.

Pani

wy2szym stopniu

mgr inL. Agnieszka Maria Wnuk wyniki swoich badafi pnedstawita w

o wy2ej podanym tytule. Opracowanie zostato przygotowane

zgodnie

z

i

ia{em, przyjqtymi dla tego typu opracowafi. Praca posiada wstqp i przeglqd

piSmiennic

a ze sformulowanymi celami badari {21 stron), materialy i metody {11 stron),

zasadami

ik5w

omSwienie

j

i

dyskusja {34 stron}, podsumowanie

i

wnioski {1 strona},

spis

literatury {321 pozycji, gl6wnie obcojqzycznych} oraz streszczenie w wersji

i (2 strony). W tekicie pracy umieszczono 25 tabel, w kt6rych zestawiono wyniki

dwui
uzyskane w

We

ie i przeglqdzie piSmiennictwa Autorka w spos6b wyczerpuiqcy nakre5lita

historig

ju

alt

system6w utrzymania drobiu, a w szczegolnofciodchowu broilerdw kurzych.

Opisata

przemy6le d

wybiegu.
produkt6w
oprsuJqcej

produkcji drobiarskiej,

a

takZe pzedstawita informacje dotyczAce

riaf genetyczny, u2ywany w chowie brojler6w oraz ,,nowe" rozwiEzanie w
iarskim, jakim iest utrzymanie kurczqt rzeinych z mo2liwo5ciq korzystania z

tqpnie zwr6crta uwage na zdrowotnofi kurczqt wolno rosnqcych oraz na jako5i
odzqcych od takich kurczqt. Udokumentowafa

to

pneglEdem iiteratury

dy izalety chowu brojlerdw z dostqpem do wybieg6w, Wediug mnie informacje

przedstaw

w tej czqici pracy fwiadczq o znajomoici fachowego pi6miennictwa z zakresu

podjQtych

dari oraz o wlafciwym przygotowaniu Autorkido czqfci eksperymentalnej pracy

doktorskiej.
prowadzono

w Stacji Badawczej na terenie fermy

do5wiadczalnej Szkoty

Gt6wnej Go podarstwa Wiejskiego RZD Wiiandw Obory. Przeprowadzono doiwiadczenie,, do
kt6rego u2 o jednodniowych kurczqt Cobb x Zielonond2ka kuropatwiana, odchowywanych

do 63. dnia 2ycia. Materiaf do5wiadczalny stanowtta 72A ptak6w podzielonych na 2 r6wne

grupy

na i badawczq), po 360 ptakSw w ka2dej. Ptaki z grupy

{

utrzymywa
przebywani

kontrolnej

byfy bez dostqpu do wybiegu, natomiast grupa dofwiadczalna, oprdcz
w budynku, korzystata te2 z wybiegu.

s badan oceniano podstawowe cechy produkcyjne kurczqt, przeprowadzono
a miq5nie piersiowe i n5g poddano analizie chemicznej, fizykochemicznej oraz

analizq

Ponadto wykonano szereg analiz tfuszczu kurczqt, dotyczqcych zmian

histologicz

w tfuszczu sadetkowym

zachodz

oraz profilu kwas6w ttuszczowych

w ttuszczu

SrodmiqSn

ne metody badawcze

i

analityczne zostafy wfa5ciwie dobrane

i

dobrze

opisane. Na uwage zasluguje kompleksowofi zafoionego eksperymentu oraz wystarczaiqcy

rial zwierzqcy {360 ptakdw w grupie podzielonej na 5 powt6rzefi, po

liczebnie

ptak6w w
wynik6w.

Ldym), co
Z

wymagafo

lest niezbqdne do prawidlowej oceny statystycznej

uzyskanych

pewnofciq przeprowadzenie doSwiadczenia, z tak du2q liczbq zadafi

i

analiz,

iego wysiiku oraz dobrej organizacji procesu analitycznego.

lat ,,Omdwienie wynik6w
przylqtego

72

i

dyskusja" zostat przygotowany odpowiednio do

ladu doiwiadczenia. Z uwagi na du2q liczbq przeprowadzonych anaiiz jest to

razdzial naj bszerniejszy, zawieraj4cy ai 26 tabel.

iajqc uzyskane wyniki Autorka stwierdza {i r6wnoczeSnie potwierdza wiedzq
na ten temat), 2e kurczqta utrzymywane z dostqpem do wybieg6w ju2 od
samego

4tku doswiadczenia charakteryzowafy siq istotnie wylszE masq ciala, jednak

wydajno5d

ina ptakSw z tej grupy byta istotnie nilsza w por6wnaniu z

utrzymywa

i w zamkniqciu. Ponadto ptaki utrzymywane w systemie wolno wybiegowym

ptakami

charakte

siq istotnie wy2szym, czyli gorszym wskainikiem wykorzystania paszy. Co

ciekawe

m utrzymania ptak6w nie miai wptywu na jako56 miqsa kurczqt. Natomiast

tak6w z dcstqpem do wybiegu korzystnie wptynqfo na budowq histologicznq

utrzymanie

miq5nipie

r

nog.

a koriczy siq piqcioma wnioskami, kt6re znaidujq odniesienie w uzyskanych

Roz

nie zostaly poprawnie sformutowane. Praca zawiera bardzo bogaty

wynikach,

pismiennict
opub

- 32l pozycii, w wiqkszorici

spis

obcoiqzycznych, z czego ponad pofowa zostata

w ciqgu ostatnich L0lat.

i czqici recenzii pragne zwrocid uwage na pewne nieiasnodci i biqdy dostrzeZone
w maszyno

ie oraz podzieli6 siq moimi sugestiami.

1. CzV

rzeczywi5cie

Cobb

x

Zielonono2ka

Sciwe jest oznaczanie odchylenia standardowego skr5tem osE" {na str. 46 oraz

Czy

lu tabelach)?

W

3.

dodwiadczeniu u2yto mieszaric5w

ana, czy mo2e Dominant White Cornish x Zk ?

ku

2..

w

42, punkt 3.3.2

St

-

naleiatoby dopisai 2e do analiz brano zar6wno samce

i

, pomimo 2e zostato to ju2 podane w osobnym punkcie na popzedniej stronie.

mig3

ka podaje, 2e *wydajnof f rzeinE, udziat miqini, podrob6w (2otqdka
wqtroby oraz serca) okreSlono w stosunku do masy ciata przed

uboj

".Czy aby na pewno? Wedtug mnie wartoici podane w tabeiach 8 i g sq zbyt
ie i zostaty inaczej wyliczone.
pisze, 2e masa ciafa wstawianych pisklqt byia ni2sza od masy ciata tradycyjnie

nych brojler6w, lecz nie podaje powodu, kt6ry moie byt bardzo btahy.

odc

5.

Jak

t mo2liwe, 2e masy ciafa ptakdw w 63. dniu 2ycia {oraz wartoSci

odchylenia

) w tabeli 4 i 7 s4 takie same? Biorqc do analiz tylko czq56 ptak6w z
gru
stan

6.

Ta

, nie iest mo2liwe otrzymanie takich samych wartodci, szczeg6lnie odchylenia
owego.
7 i 8 naleZaioby poiqczyd, usuwajqc masy miqfni itiuszczu, podane w gramach.

Nie

celowe porSwnywanie wartoSci bezwzglgdnych {w gramach}, bo to o niczym

nie

i. Wa2niejszy jest procentowy udziat czq6ci sktadowych {miqfni, podrob6w,

t

u sadetkowego) w stosunku do masy ciala lub tuszki. Nale2y dodai wyja5nienie

tabel 7-9 co stanowito LAA% do wyliczefi procentowego udziatu, masa ciata

ubojem czy masa tuszki. OkreSlenie co stanowito 100% jest kluczowe, gdyi
wle

cytowanych autor6w {np. Petracci

i

wsp., 2013; Skomorucha

poda e warto5ci obliczone w odniesieniu do masy tuszki.

i wsp., 2008)

pisze o powierzchni{polu powierzchni} wf6kien miqiniowych {str. 46,79 i 80,

tab.

i 27\.

Czy

jest to wtafciwe okreilenie? R6wnie2 ,,Srednica miqSni" (dwukrotnie

. 78) te2 chyba nie

na

jest wlaiciwym okreSleniem.

iat ,,Podsumowanie i wnioski" zawiera kilka niejasno5ci oraz nie6cisto5ci. Punkt
ak system utaymania wpfun4i na masq ciata i czy wyiszy FCR to dobrze, czy ile?

2.

- Proponujq skupi6 sie na warto(ciach wzglqdnych. Co wynika z wynik6w

cych podrobdw? Punkt 3-

-

,,...nie wpiynqf na pogorszenie iakoSci miqsa ..."

inien? Punkt 4- - To obni2enie jest kozystne czy nie? Punkt 5.

-

-

Wptynqt

czy negatywnie?
czY

nini

9. Poz

ostatnie zdanie,,Podsumowania" dotyczy kurczqt, bqdqcych przedmiotem
j pracy? Lepiej to uiciSlii.
tate drobne btqdy {np.w spisie pi5miennictwa, interpunkcyjne itp.} oraz pewne
5wki zamie5citem w zaiqczniku.

Pom

do oceny praca pt. ,Wplyw

i

kurczqt wolno rosnqcych na wyniki produkcyjne

systemu
spetnia jed

stopniach

pewnych mankamentdw przedstawiona

i

jako66 miqsa"

k wszystkie wymagania, okreilone w Ustawie z dnia L4. marca 2003 roku o
ufe naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki {Dz. Ustaw nr t64

po2.1365)

iane pracom doktorskim. W zwiqzku z powy2szym zwracam siq do Wysokiei

Rady Wydzi

Nauk o Zwierzqtach Szkoty Gt6wnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z

wnioskiern

dopuszczenie mgr ini. Agnieszki Marii Wnuk do dalszych etap6w przewodu

doktorski
t-
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Zal6cznik

recenzji rozprawy doktorskiej mgr ini. Agnieszki Marii Wnuk
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zynaC zdarrtia od,,wykazuj 4c" cry,potwierdzaj4c"'
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zachowari" - lepiej ,liczba"

>fi czytelne zdanie tozp ocrynaj4ce sig od,,Wykorzystuj4c
6Yowziat,

rry

...

?

"

nawias

ych (pisowniat4cnta\
amatorskich ..-., hodowli wolierowej" -amo2e chowie?
3 - wyjaSnid co to jest ,,Stymulator" oraz ,,FOSF 2 - Ca"
powinno

byi pH

L4), 65 (Iab.15) - parametr - lepiej ,,cecha"
,,30s.", bo nie jest to jasne?

jest odpowiednim okreSleniem w odniesieniu do ptaka?
za" zarrriast "mniejsza" (takze w wielu innych miejscach)
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Str. 56 -,,

lee"
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Str. 78 -w
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Np. tr ukasi
strome, po

Kropki sta
rary) i77.

-

dla jakiego wieku ptakow podawany jest wskaZnik

ntiyciapas4,?

majqce mozliwoS6 korzystania z wybiegu charakteryzowala istotnie mniejsz4

s6..."

(P<0,01)
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