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Ocena

rcrzprawy doktorskiej mgr inz. Gabrieli Doroty Halik pt.: ,,Wplyw kiszonki z dynt na wyniki
produkcyjne kr6w mlecznych oraz warto$i od|Wcza i funkcjonaln4 siary i mleka" wykonana
na Wydziale Nauk o Zwierzgtach Szkoly Gl6wnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
pod kierunkiem dr hab. Andrzeja tr-ozickiego

P:rzedstawiona do oceny rozprawa doktorska jest opracowaniem dotycz1cym oceny wplywu
dawek pokarmowych dla kr6w mlecznych zawieraj4cych kiszonkg z dytti na wyniki
pnodukcyjne kr6w, ich zdrowie oraz warto$i od|ywcz4 i funkcjonaln4 siary oraz mleka.
Dynia coraz czE6ciej znajduje zastosowanie w Zywieniu zwierz4t gospodarskich jako material
paszowy. W dobie poszukiwania przez konsument6w mleka i jego przetwor6w
wzbogaconych o witaminy i inne substancje bioaktywne o nafuralnym pochodzeniu, dynia
drrdana do paszy okazuje sig ich bardzo dobrym Lr6dle.m. Wysoka wartodi pokarmowa oraz
duila zawartoSi witamin z grupy karotenoid6w pozwala zahJada(, 2e zastosowanie w
dawkach pokarmowych dla kr6w kiszonki z dyni wplynie na poprawE warto$ci odzywczej
siary i mleka oraz wydajno$i kr6w i ich zdrowie.
Na wydajnofi i warto$i odzywcz4 mleka kr6w wplywa szereg czynnikow genetycznych i
Sr'odowiskowych. WydajnoSd mleczna oraz zawarto$i skladnik6w pokarmowych w mleku
niilehq do cech ilo$ciowych. Na ksztaltowanie owych cech wplywa nie tylko genotyp
ztuierzEcia ale r6wniez warunki $rodowiskowe. Do najwa2niejszych czynnik6w
$r'odowiskowych nale?y zaliczyc zywienie oraz system utrzymania. Nale?y zauwulyl, 2e w
Prclsce nastgpuje rozwdj rolnictwa ekologicznego w tym pozyskiwania mleka i jego
pr:odukt6w o podwyZszonej warto$ci od?ywczej. Utrzymywanie bydla mlecznego w
gospodarstwach ekologicznych wi4ze siq z polepszeniem wartoSci od|ywczej mleka i
pr:odukt6w mlecznych. Szczegoln4 uwa gE zwraca sig tam na zywienie oraz dobrostan tych
zwierz1t Hodowcy stale dqtq do modyfikacji dawek pokarmowych w celu otrzymania mleka
o wysokiej zawarto$ci skladnikdw funkcjonalnych w tym prozdrowotnych kwas6w
thnszczowych, witamin oraz innych substancj i bioaktywnych.
Podstaw4 o ubieganie siq o dopuszczenie do kolejnych etap6w postgpowania o nadanie
stopnia doktora nauk rolniczych s4 przedlozone przez Autorkg opracowanie zawieraj4ce
omdwienie 3 oryginalnych prac naukowych oraz ich kserokopie. Wszystkie prace znajduj4ce
sig w opracowaniu s4 wieloautorskie, w kt6rych doktorantka jest pierwszym autorem.
Inrdywidualny wklad pracy w poszczeg6lne publikacje zostal potwierdzony o$wiadczeniami i
wynosi we wszystkich pozycjach po 65%. Prace oryginalne, skladaj4ce sig na ro4prawq
doktorsk4 zostaly opublikowane w renomowanych czasopismach a ich L1czny IF wyno si: 2,497; a

lEcznaliczbapunkt6w:72. Opinia na temat ich warto$ci merytoryenrej moze wigc ograniczyi sig
jedynie do wyrazenia pogl4du, ze stanowi4 one dobr4 podstawE naukow4 dla przygotowanej
rolzprawy doktorskiej .
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Praca przedstawiona na 50 stronach wydruku komputerowego zawiera nastgpuj 4ce rczdzialy:
slreszczenie, wykaz zastosowanych skr6t6w, przegl4d literatury, hipotezE badawcz4 i cel
p:racy, material i metody, wyniki, podsumowanie i wnioski, spis literatury, publikacje
sl;anowi4ce rozprawE doktorsk4 oraz o$wiadczenra wsp6lautor6w. Uklad pracy i podzial tre$ci
na poszczeg6lne rozdzialy jest poprawny i stosowany w opracowaniach o charakterze
naukowym, odpowiada formom przyjgtym dla prac doktorskich. Nasuwa sig jednak pytanie
dlaczego brak w opracowaniu rozdziatu Om6wienia wynik6w czy Dyskusji, co jest znaaznp
mankamentem i wymaga wyja$nienia przez Doktorantkg.

Tyful pracy odzwierciedla tre$ci w niej zawarte. W przegl4dzie literatury Doktorantka w
spos6b syntetyczny przestawila problem badawczy obejmuj4cy informacje nt. skladu i
wartoSci pokarmowej dyni, nastgpnie om6wila zagadnienia dotycz4ce skladu, jego
nrodyfikacji i roli siary w Zywieniu ciel4t. Kolejny podrozdzial opisuje sklad chemiczny
nrleka krowiego i wplyw Zywienia na jego warto$i adtrycz4, ostatni4 zai; czE{i6 przegl4du
literatury stanowi opis wplywu beta-karotenu w dawkach dla kr6w mlecznych na wyniki
prrodukcyjne, sklad i jakoSi mleka oraz zdrowie kr6w.

H.ipoteza badaweza sformulowana przez Doktorantkg, a nastEpnie weryfikowana badaniami
olpisanymi w poszczegdlnych pracach, zostala wla$ciwie postawiona.

Cil6wnym celem badari prezentowanych w rozprawie bylo por6wnanie efektywno$ci dawki
p,okarmowej zawieraj4cej kiszonkg z dyni z dawkami pokarmowymi wykorzystywanymi
k,omercyjnie w Zywieniu kr6w mlecznych poprzez:

- ocenq warto$ci odlywczej siary pozyskanej od kr6w zywionych dawk4 pokarmowa
zawieraj4cE kiszonkg z dyni,
- ocenq wartodci od|Wczej i funkcjonalnej mleka pozyskanego od krow Zywionych
dawk4 pokarmow4 zawi eruj4c4 kiszonkg z dyni,
- anahzq wynik6w produkcyjnych kr6w mlecznych zywionych dawk4 pokarmow4
zawieraj4c4 kiszonkg z dyni i wplyw tego dodatku na parametry rozrodu kr6w.

Dtla osiqgrigcia powyzszych cel6w wykonano dofwiadczenie na 40 krowach rasy Simental
przydzielonych do 4 grup zywieniowych, kt6re zostalo przeprowadzone w dw6sh okresach.
V/yniki badan przedstawiono w 3 publikacjach naukowych bgd4cych podstawq rozprawy
doktorskiej.
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titklad dofwiadczenia, dob6r zwierz4l liczba obserwagr oraz zastosowanie nowoczesnych
nretod badawczych i analitycznych pozwolily na peln4 realizacjg zal.ozanych cel6w
badawczych.
Pierwsz4 czq{(, badan prowadzono na krowach zasuszonych, bEd4cych w ostatnim okresie

anpy, u kt6rych okreslano wplyw dawek pokarmowych zawieraj4cych kiszonkE z dyni lub
dodatek syntetycznego beta-karotenu na sklad chemiczny siary.

Wykazano pozytywny wplyw dodatku kiszonki z dyni do dawki pokarmowej kr6w w okresie
okoloporodowym na wzrost zawarto$ci karotenoid6w, immunoglobulin IgM i IgG oraz

lizozymu w siarze. Nie stwierdzono wplywu rodzaju dodatku do dawki pokarmowej na profil
kwas6w thxzczowych siary.

W drugiej czE$ci badan okreslano wplyw dawek pokarmowych zawteraj4cych kiszonkq z dynt
lrrb dodatku beta-karotenu na wartofi odZyw cz4 i funkcjonaln4 mleka u kr6w w pierwszej

f:azie laktacji. Kiszonka z dyni zastosowana w dawkach pokarmowych dla krow w okresie
laktacji spowodowala wzrost wydajno$ci mleka, jak r6wniez wzrost zawarto$ci w nim
karotenoid6w. Stwierdzono poprawg cech dietetycznych mleka poprzez wzrost zawarto$ci
kwas6w PUFA w tym z rodziny PUFA n-3. W mleku kr6w otrzymuj4cych karoten i kiszonkE

z dym stwierdzono poprawg potencjalu antyoksydacyjnego.

W trzeciej czgsci badari, okreslano wplyw dawek pokarmowych na wybrane wskazniki
zdrowotne kr6w araz wskaZniki ich rozrodu. Przeprowadzone badania wykazaNY pozytywny

\ /plyw zastosowanej w ostatnim okresie zasuszenia i w pocz4tkowej fazie laktacji dodatku

kiszonki z dyni lub syntetycznego beta-karotenu na parametry hematologiczne krwi.
Stwierdzono m.in. istotni e wyhszy poziom czerwonych krwinek i hematokrytu w grupach

doSwiadczalnych. Zastosowane dawki pokarmowe bogate w karotenoidy, u kr6w z grup

otrzymuj4cych kiszonkE z dyni i syntetyczny beta-karoten spowodowalo istotne skr6cenie

terminu wyst4pienia I rui (P<0,05), a takze istotne skr6cenie okresu miEdzyci4zowego
(lP<0,05). W tych grupach stwierdzono, tal<ze istotnie wyZszy poziom progesteronu zmierzony
ur 23 dnu po inseminacji, oznaczaj4cy udane zacielenie.

hla podstawie uzyskanych wynikow w przedloZonych trzech pracach mozna stwierdzi(,, 2e

oceniana rozprawa doktorska stanowi wystarczaj4c4 podstawq do wykazanra, 2e stosowanie

kiszonki z dyni w dawkach pokarmowych dla kr6w mlecznych w okresie okoloporodowym i
na pocz4tku laktacji moie poprawii warto$i odZyw czq I dietetyczn4 siary i mleka a takhe

urplywa pozytywnie na cechy rozrodcze i zdrowie kr6w.

Kiszonka z dyni moze byi szczeg6lnie warto$ciowym skladnikiem dawek dla kr6w
nrlecznych w gospodarstwach ekologicznych, specjalistycznych ukierunkowanych na

produkcjg mleka o podwyzszonych wlariciwo$ciach od|WczYch, a takie moze stai siq

alternatyw4 w sytuacjach, kiedy mamy problemy w zaopatrzeniem kr6w w pasze

objgtodciowe, co moze byi spowodowane warunkami pogodowymi azy ograniczeniem

stosowania w zywieniu pasz GMO.

Z obowi 4zl*trecenzentao muszg zwr6cii uwagE na kilka uchybieri, kt6re znalazly sig w pracy:

Elrak w manuskrypcie pracy rozdzialu om6wienia wynik6w i dyskusji.

Zastanawiajqce jest, dlaczego w pierwszym etapie badari, nie mierzono objEto$ci siary oraz jej
gEsto$ci?



W metodyce pracy zostaly podane 3 okresy pobrania mleka w 4, I i 12 tygodniu laktacji,
natomiast w pracy w J. Agiculture Science and Technology zostaly przedstawione wyniki
tylko za dwapierwsze okresy.

Przedstawienie lazywej laktacji daloby obraz wplywu zastosowanych dawek pokarmowych
zawieraj4cych kiszonkE z dyni na wydajno$d kr6w i przebieg laktacji.

Standardowo, przy ocenie zdrowia kr6w i przebiegu laktacji oceniana jest kondycja kr6w w
skali BCS (body condition scoring) a takZe okre$la sig masE ciala przed i na kofcu
do$wiadczenia. Czy takie pomiary byly wykonywane?

Podane wyzei uwagi nie umniejszajqjakofci przedNohonej do oceny pracy i s4 przyczynkiem
do dyskusji.

Wniosek koricowy. Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska mgr Gabrieli Halik pt.

,,Wplyw kiszonki z dyni na wyniki produkcyjne kr6w mlecznych oraz warto$i odZywcz4 i
funkcjonaln4 siary i mleka" spelnia wyrnagania okre$lone w Ustawie z dnia 14 marca 2003
roku o stopniach naukowych i tyfule naukowym orw stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.
U. Nr 65, poz.595 z pbin. zm.) stawiane rozprawom doktorskim. W zwi1zku z powyZszym
zwracarn sig do Rady Wydziatu Nauk o ZwierzEtach SGGW w WarszawLe o dopuszczenie
mgr Gabrieli Halik do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.

Balice, 28 listopada, 2018
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