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Obecnie dominujqcymi systemami zywienia bydla sq: TMR (dawka pelnoporcjowao

wymieszana) i PMR (dawka niekompletn4 uzupetniana pasz4 tre$ciw4 najczgsciej z automat6w

paszowych). Dawki pelnoporcjowe przygotowywane w tych systemach oparte sq na paszach

objgto$ciowych tj. kiszonce z kulalrydzy, kiszonce z traw bq*Z sianokiszonce. Jednak ze wzglgdu

na powszechnie przyjgty system intensywnej produkcji mleka w kt6rym krowy utrzymywane

alkierzowo, zadawane pasze objgto$ciowe s4 wyl4cznie konserwowane. Pojawia sig zatem problem,

kt6ry dotyczy moiliwo$ci dostarczenia wysokowydajnym krowom niezbgdnych zwiq4k6w

bioaktywnych, jak np. karotenoidy. Powszechnie stosowana w Zywieniu kr6w kiszonka z

kukurydzy jest pasz4 ubog4 w B-karoten, natomiast w prz)'padku kiszonek z traw czy lucerny

stwierdza sig duze wahania zawarto$ci tego skladnika na skutek jego utraty podczas zbioru i

konserwacji. Istnieje zatem potrzeba uzupehriania karotenoiddw w dawkach dla kr6w mlecznych,

szczeg6lnie p-karotenu. MoZna to robid wprowadzaj4c do dawek syntetyczny F-karoten lub teZ

stosujqc pasze bogate w ten skladnik, Przykladem takiej paszy jest kiszonka z dyni, kt6ra

charakteryzuje sig wysokq zawartodci4 B-karotenu jako prekursora witaminy A oraz innych

karotenoid6w.

Wykaeano, 2e dzialanie B-karotenu jest pozytywne ze wzglgdu na: poprawg odporno$ci

mvierz4t, co przejawia sig miEdzy innymi zwigkszeniem ilosci limfocyt6w To dzialarrie

antyoksydacyjne, co jest nierwykle wazne w przSrpadku kr6w wysokowydajnych, przemiany

zwaczowe przejawiaj4ce sig miEdzy innymi popraw4 strawno$ci wl6kna w dawce pokarmowej i
poprawq wynikow rozrodu kr6w,

Uwazam zatem, 2e podjgcie badan dotyczqcych urplywu kiszonki z dyni na wyniki

produkcyjne kr6w mlecznych araz warto$d odeywcz4 i funkcjonaln4 siary araz. mleka jest w pelni

uzasadnione. Wynikaty one bowiam z zalotenia, 2e wprowadzaj4c do dawki kr6w mlecznych pasze

naturalne bogate w ten ntiqzek lub syntetycrry B-karoten mozna oczekiwai ich pozytywnego

u"ply*o na wyniki produkcyjne, rozr6d, zdrowie erazpoprawg warto$ci odiywczej mleka.



Przedstawiona mi do oceny ptaca za*ttera 144 znonnalizowanych stron, 1lv tym 5l ston

na kt6re skladaj4 sig: shona tytulow4 informacja o projekcie, odwiadczenie

promotora i autora pracy, steszczenie w jezyku polskim i angielskim (4 stony), spis tre6ci, wykaz

publikacji stanowiqpych rozprawg doktorskq wykaz zastosowanych skr6t6w, pzeql4d literatury (9

sfron)' hipoteza badawcza i cel pracy, material i metody (11 stron), wyniki (6 ston), podsumowanie

i wnioski oraz spis literatury (8 stron). Pozostale strony nie s4 juz numerowane, a w ioh sklad

wchodz4 3 opublikowane artykuty naukowe stanowiqce rozprawE doktorsk4.

Pierwszy a*ykul to ,,Efect of the diets with pumpfin silage and sytthetic P-carotene on the

carotenoid, immurmglobulin and bioactive protein content and fatty acid composition of colostrum"

(20 stron). Tytul drugiej pracy brzrni: ,fumpkin silage as a feed that improves nutritional

properties of cow's milt' Q0 shon). Natomiast 3 pracy: ,,The effect of feeding ratio4 enriched in
synthetic and natural f-carotene on the selected indicators of health condition of the cows and on

reproduction paramefars" (9 ston). Ostatnie 30 stron stanowi4 oSwiadczenia wspolautor6w prac o

ich procentowym udziale wlozonym w opublikowanie wskazanych pnc. z cal4pewnosciq nalezy

uaac, 2e uHad pracy jest wla$ciwy dla tego typu opracowaf naukowych.

W przegl4dzie literatury Autorka, w oparciu o obszeme, n4lnowsze pidmiennictwo, na kt6re

skladai4 sig 83 pozycje (55 prac oryginalnych opublikowanych w czasopismach z listy JCR),

przedstawila pochodzenie, wartofd pokarmow1 i odL,ywcz4 oraz zastosowanie w 4nrieniu z1nrefl4t

dyni, zwracajqc uwagg na to, Ze dyria jest latwostrawaym ir6dlem skladnik6w pokannowych,

cechuj4cym sig nisk4 wartosci4 kaloryczn4 Q4-32 kcal/100g Swiezej masy) przy jednoczesnej

wysokiej warto6ci odiry,'vcznj stanowiq4ej zawartn(fri cukr6w, wl6h:a pokarmowego, bialka" p-

karoteng luteiny, likopenq witamin - C, A, Br, Bz, Br, Be, E, K, PP oraz zwiqzf,<dw mineralnych

Fe, Ca, P, Mg, Se, K). Nasepnie przedstawila charakterystykg siary omawiajqc jej sklad

wykorzystanie oraz wptyw Zyvienia kr6w na jej jakoSd. Podata, ,E jednym ze

skladnik6w diety la6w, kt6re mog4 mied wpryw na sklad siary i mleka s4 karotenoidy. w wielu

badaniach wykazano, ,:e dodatsk B-karotenu do dawki dla kr6w zasr'*zonych vrplywal na jego

wyitsT4 zawartafd w siarze. Autorka podala r6wnieZ sklad chemicmy mleka i uptyw 2ywienia na

jego warto3d odzywcz4 sugerujqp, 2e o produkcyjnoSci krow oraz warto6r:i odzrywczej i dietetycznej

mleka decyduje w duzej mierze 2ywienie. hZy udzial zietonki w dawkach pokarmowych w

okresie letnim wptywa na zwigkszenie zawarto$ci w mleku karotenoid6w, kwas6w tluszczowych

PUF A Qtoly unsaturated fatty acr:ds), laktoferyny, lizozymu oraz bialek c-lakloalbuminy i p-

laktoglobuliny. W ostatnim podrozdzale wykazato wptyw p-karotenu wystQpujgcego w kiszonce z

dyni uartej w dawkach dla krow mlecmych na zdrowie, wyniki produkcylne oraz jakoSd mleka

kr6w. Autorka wyrdftrie ze dynia oraz kiszonka z dyni s4 bogatym ir dlem
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karotenoid6w, szczegdlnie w przypadku nowych odmian takich jak Justynka czy Ambar, kt6re

charakteryzujq siq wyisz4 zawarto$ci4 suchej **y, w tym wladnie p-karotenu. Omawiaj4c

natomiast znaczenie p-karotenu zaznaczyla jego pozytywny wptyw na: wzrost wydajno$ci i

poprawE skladu mleka, w tym gldwnie tfuszczu, rozrdd (wigksza produkcja progesteronu przez

cialko 26he, przyspieszenie inwolucji macicy, mniejsza ilo$i cyst jajnikowych i mniejsza

zamieralno$i zarodk6w) oraz odporno$i.

Na zakoriczenie, w kontek$cie zawartej w tej czE$ci pracy tre$cio Autorka wskazuje na

zasadno$6 podjgtych badari, formuluj4c hipotezg badawcz1i eel pracy. Zar6wno hipoteza jak i cel

badan podane zostaly w sposdb jasny i precyzyjny. Hipoteza zakladala,2e ze wzglEdu na wysok4

warto$i pokarmow4 oraz duz+ zawarto$d w kiszonce z dyni zwiqzk6w bioaktywnych (gl6wnie

karotenoid6w) zastosowanie tej paszy w dawkach pokarmowych dla kr6w mlecznych w okresie

zasuszenia i laktacji ryptynie na poprawq warto$ci odirywczej i funkcjonalnej siary i mleka oraz na

poprawq wynikdw produkcyjnych kr6w. Natomiast gldwnym celem pracy byla ocena wplywu

dawek pokarmolvych zawieraj4cych kiszonkg z dyni, stosowanych w 4rwieniu kr6w zasuszonych i

krdw w laktacji na ich wyniki produkcyjne i zdrowie orazwartodd odzywczq i funkcjonaln4 siary i
mleka.

W rozdziale ,,Material i metody" Autorka szeroko i w przejrzysty spos6b przedstawila

charakterystyke do$wiadczalnego materialu zwierzgcego oraz zakres metodyczny badan.

Materialem badawczym byto 40 kr6w rasy simental w okresie zasuszenia a nastgpnie w lalctacji.

Kroovy podzielono wedtug analog6w (wiek, masa ciala, kolejno$d laktacji, wydajnosi we

wcze$niejszych laktacjach) na cztery grupy, po l0 w kazdej. Autorka podaje, ze pasze zadawano

indywidualnie krowom uhzymywanym na uwigzi, w systemie TMR, kontroluj4c ilo$i tzvrr,

,,niewyiaddw". Czy rzeczywi$cie podawanie krowom paszy zworu paszowego w systemie TMR na

stdl paszowy mozra wnac za karmienie indywidualne, gdy Autorka podaje, ze (cytujg): ,,$rednie

spozycie paszy na krowg obliczono dziel4c pobranie paszy przez grupg na liczbE mvieru4t". Bior4c

pod uwagg nikty udzial rasy simental w populacji bydla uzytkowanego w Polsce rodzi sig pytanie

dlaczego Autorka wybrala tg rasE do oceny skoro dominujqcq w naszym kraju jest rasa polska

ho I szt5msko -fryzyj ska?

Gldwnym czynnikiem do$wiadczalnym byla kiszonka z dyni zastosowana w 4 dawkach

pokarmolvych dla kr6w w okresie zasuszenia i laktacji. W grupie kontrolnej koul.y (gr I)
otrzymywaly kiszonkg z traw, kiszonkg z kukurydzy oraz pasz? tre$ciw4. Natomiast w grupach

do$wiadczalnych oprdcz pasz jakie stosowano w grupie kontrolnej dodano: syntetyczny B-karoten

w ilofci 400 mg/dzierilkrowg (Sr. 2) i kiszonkg z dyni z jej r62nym udzialem w dawce, i tak w gr. 3

zastgpowala ona w 40% s.m. kiszonki z kukurydzy natomiast w gr. 4 w 60%. Dawki pokarmowe

/L(



we wszystkich grupach miaty zbliZon4 warto$6 energetycznq i bialkow4 oraz zapewnialy

odpowiednie pobranie wl6kna struktffalnego.

Do$wiadezenie wykonano dwuetapowo. W kazdym z etapdw badan analizowano wplyw

dawek pokarmowych z kiszonk4 z dyni i syntetycznym p-karotenem na: sklad chemiczry siary (/
etap baduri) i na wyniki produkcyjne krdw, warto$i aillywcz4 i ftrnkcjonalnq mleka oraz wybrane

wskazniki zdrowia i rozrodu krdw (II etap badan). W badaniach dotycz4cych siary ocenie poddano

nastgpuj4ce parametry: skladniki podstawowe (ttuszcz, bialko, kazeina, laktoza, sucha masa),

karotenoidy (a-karoten, p-karoten, luteina, wioloksantyna, zealsantyna), immunoglobuliny (IgG,

IgM, IgA), bialka i peptydy bioaktywne, @olipeptyd bogaty w proling, lizozym, lat*oferyng, a,*

Iaktoalbumina i p-lalaoglobulina), wskazniki potencjalu antyoksydacyjnego gAS) oraz profil

kwas6w tfuszczolvych.

W II etapie prowadzono badania dotycz4ce wplywu dawek pokarmolvych z kiszonk4 z dyni

i syntetycznym p-karotenem na wyniki produkcyjne kr6w, warto$i oditywcz4 i funkcjonaln4 mleka

otaz. wybrane wskazniki zdrowia i rozrodu krdw w okresie laktacji od wycielenia (po okresie

siarowym) do 12 tygodnia laktacji. Prdbki mleka do badan pobierano w 4, 8 i 12 tygodniu laktacji.

Ocenie poddano w6wczas: produkcjg mleka (zawEaane jednak tylko do wydajno$ci dobowej),

skladniki podstawowe (tluszcz, bialkn, laldoza, mocznik i liczba komdrek somatycznych);

karotenoidy (u-karoten, p-karoten, luteina, wioloksantyna, zeaksantyns); wskazniki potencjalu

antyoksydacyjnego (77.S) oraz profil kwas6w tluszczolvych. Natomiast w pobranych pr6bkach

krwi oznaczono nastgpuj4ce paramefiry morfologiczne: hematokryt (HCT), stgzenie hemoglobiny

(HGB), liczba czerwonych krwinek (RBC), liczba pbrtek krwi (PLn, liczba biatych krwinek

(WBC), Srednia objEto$i krwinki czerwonej (MCn, $rednia masa hemoglobiny w krwince

czerwonej WCI| i $rednie stgZenie hemoglobiny w krwince czerwonej (MCHQ. Ponadto badano

wskafniki rozrodu, dotycz4ce wyst4pienia I rui po wycieleniu, dlugo$i okresu migdzyciq,zowego

(OMC), a dodatkowo w mleku okreslono stgzenie progesteronu w 23 dniu po inseminacji.

Nalezy zaznaczyl, ze Autorka przyjEtaprawidlowe metody oznaczerl badanych parametr6w.

Zawartoiit tluszczu, bialkq laktozy i suchej masy oznaczyNa metod4 spektrofotometrii w

podczerwieni przy wykorzystsniu spektrofotometru MilkoScan FT 120. Zawwta{E mocznika

okre$lono przy uzyciu aparafu Chemspec 150, a liczbq komdrek somatycznych na aparacie

Somacount 150 firmy Bentley. Analizg rozdziafu i zawarto$ci karotenoid6w Autorka

przeprowadzila stosuj4c system HPLC Dionex, stg2enie immunoglobulin IgG, IgM, IgA oznaczyNa

testem ELISA za{ potencjal antyoksydacyjny VA\ za pomocq Testu Randox przy uzyciu

spektrofotometru Infinity 200, Lrzorym, laktoferynq, u-LA, P-LG oz-naczyla metodq opracowan4

przez Kuczyrisk4 i in. (2011) Wzy wykorzystaniu RP-HPLC i kolumny Supelcosil LC-318



natomiast zawarto$i PRP za pomoc4 testu ELISA. Po ekstrakcji tluszczu mlekowego, wedlug

metcrdy Rdse-Gottlieba, Autorka oznaczyla profil kwas6w tfuszczolvych pW uzyciu chromatografu

gazowego HP 6890 z deteklorem FID. Analizg parametr6w morfologicznych krwi przeprowadzilaz

wykorzystaniem automatycznego analizatora hematologicznego, stEZenie BHM ornaczyla

analizatorem biochemicznym PENTRA 400 przy uzyciu odczynnikdw Randox, Irlandia. StEZenie

pro gesteronu (P t) aznacryla metod4 radioimmunolo gic znE (R I A).

Na podkre$lenie zastuguje zakres i precyzja wykonanych badan, szczeg6lnie analitycznych,

wykonanych przez Autorkg w laboratorium przy uzyciu najnowszej, r6anorakiej aparatury.

Przedstawione przez Autorkg metody analityczne byly zgodne z wymaganymi standardami.

Wysoce specjalistyczna aparatura umozliwila jej szybkie i dokladne wykonanie analiz . Zaznaczyc

nalezy fuiry naklad prasy Doktorantki, kl6ra poradzila sobie doskonal e z arganizacj4 badari i

opracowaniem metodycznym. Wozyla wiele wysilku na pocz4tku badari, kiedy naleaalo

skompletowai odpowiedni4 stawkg krdw i przygotowai pasze, tj. kiszonki z dyni oraz dodatek

syntetycznego B-karotenu stanowi4ce podstawg badan. Nalezy razrraczyl, 2e Autorka zgromadzila

wystarczaj+cE liczbE krdw do badan i dysponowala wystarczajEcym materialem badawczym.

Zgramadzenie materialu badawczego jest jednym z wainiejszyah problem6w po wla$ciwym

zdefiniowaniu hipotezy araz celu podjgtych badan. W dalszej kolejnodci wykazala duZe

zawtgahowanie podczas realizacji badari, stosujEc najnowsze metody analityczne, uzyskala wiele

cennych danych, lct6re poprawnie opracowala statystycznieo opisal4 przeprowadzila dyskusjg z

uzyskanymi przez siebie wynikami i opublikowala w czasopismach z listy JCR. Tego typu badania

wymagaj4 duiego nakladu pracy, czasu, cierpliwo$ci i konsekwencji w dzialaniu.

Analizg statystycznq rrzyskanych wynik6w Autorka przeprowadzila wykorzystuj+c pakiet

statystyczny Statgraphics ver. 6.0 Plus, natomiast stosuj4c jednoczynnikow4 analizg wariancji z

wykorzystaniem metody najmniejszych kwadratdw obliczyla Srednie dotycz4ce wptywu

zastosowanego czynnika zyr,vieniowego na badane parametry. Zmienno$i okre$lila przy pomocy

blgdu standardowego. Autorka nie podala jednak jakim testem weryfikowano r62nice statystycznie

istotne prry p <0,01 ipr"y p 50,05.

W rozdziale ,,Wyniki" Autorka przedstawila uzyskane rezultaty swoich badan zgodnie z

opublikowanymi 3 pracami stanowiqcymi podstawg ro4rawy doktorskiej. Prace nawi4zywaly do I

i II czgfci badan. Pierwsza publikacja odnosila sig do I czg$ci badari, dotycz4cej wplywu

skarn'rianych dawek pokarmolvych na sklad chemiczny siary. Zostala ona opublikowana w

czasopi$mie Joumal of Animal Physiology and Animal Nutrition (30 pkt MNiSW; IF:l ,6A7).

Autorka wykazala 2e nie odnotowano statystyczrrte istotnego wptywu badanych dawek

pokarmolYych na sklad podstawolvy siary. Natomiast zardwno analiza zawarto$ci karotenoid6w w
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siarze (a-knrotenu, B-karatenu i wiolaksantyny) a tah,ze luteiny orrz wskazniki potencjalu

antyoksydaeyjnego (7i4^S) byly najwyisze w IV grupie krdw, dla ktdrych udzial kiszonki z dyni w

dawce pokarmowej byt najwiqkszy. Stwierdzono rowniei pozytywny wplyw kiszonki z dyni na

poziom immunoglobulin (IgG, ISIrI i IgA) araz lizozymu, a takie uryfyw zwigkszonej dawki

syntetycznego B-karotenu na poziom IgM w siarze. Pomimo, i2 nie stwierdzono istotnych r62nic w

zawarto$ci laktoferyny w siarze, to jednak zaznaezyla siq jej wyzsza zawarto$i w grupach

otrzymuj4cych w dawkach kiszonkg z dyni {Iil i IV grupa lvdw). Podobnie w przypadku

polipeptydu bogatego w proling PRP (wyisza w IV grupie). My$lg, Ze wptyw na ten stan mogla

miei zmienno$i w badanych grupach, kt6ra nie pozwolila na wykaeanie r62nic. Autorka nie podaje

jednak zmiennosci w tabelach, a jedynie wartosi P. Wedlug mnie podanie zmienno$ci w postaci Sd

(standard deviation) czy Se (sfandard error) czy teitjako wsp6lczynnika zmieruro$ci V bytoby

bardziej przejrzyste. W przypadku kwas6w tluszczolvych nie stwierdzono wptywu dawek

pokarmolvych na l4czn4 zawafio$d w siarze kwasdw SFA, MUFA i PUFA, natomiast r62nice

wyst4pity w zawarto$ci kwas6w PUFA n-3, ktdrych istotnie wigcej bylo w siarze kr6w z grup fV i

III w pordwnaniu do kr6w z pozostalych grup.

Druga publikacj a zrealizawana byla w ramach II czE$ci badan i dotyczyla wptywu dawek

pokarmolvych na wartofi odzywcz4 i funkcjonaln4 mleka. Wyniki opublikowane zostaty w Journal

of Agricultural Science and Technology (30 pkt. MNiSW; IF:0,890). Badania te zostaly

poszerzone o trzeci pomiar prdb mlek4 dotycz4cy 12 tygodnia laktacji, bowiem w publikacji 2

badania dotycz4 2 termin6w (4 i I tygodnia laktacji). Autorka wykazala, 2e w przypadku

wydajno5ci mlecmej (dobowel) kr6w najwyzsza wydajno$i we wszystkich pomiarach dotyczyla

kr6w z grupy IV, czyli karmionych najwyzszymudzialem kiszonki z dym w dawce pokarmowej. W

pr4rpadku skladu podstawowego mleka r6anice statystyczne wyst4pity * I i 12 tygodniu laktacji

na korzy$i grupy IV (w przypadlw zawartoici bialka i laktozy) oraz na korzy$d gnrpy I (zawarto$i

tluszczu).

We wszystkich pomiarach w grupach III i IV stwierdzono istotnie wigcej cr-karotenuo F-

karotenu, luteiny, wiolaksantyny a takhe najwyZszy calkowity status antyoksydacyjny (TAS) w

stosunku do grup I lub II. Podczas analizy ovykonanej w 4, I i 12 tygodniu laktacji nie stwierdzono

istotrrych r6znic w zawarto$ci B-karotenu migdzy grup4 II (dodatek syntetycznego p-knrotenu) oraz

grupami III i ry @ udzialem kiszonki z dyni w dawce).

Autorka podczas pomiardw mleka wykonanych w 4, 8 i 12 tygodniu laktacji stwierdzila

najwyzsz4 zawarto$i kwasu maslowego (C+'o) w mleku krdw z grupy IV. Autorka sfusznie

zauwaiyla w publikacji, 2e wyisza zawwto$i tego kwasu w mleku moze wynikai z najwyiszej

zawarto$ci pektyn w dawce, co sprzyja fermentacji ba,taszowej w kierunku kwasu maslowego. W
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badaniach nie stwierdzono wplywu dawki z udzialem kiszsnki z dyni na l4czn4 zawarto$d w mleku

kwas6w SFA, w tym niekorzystnych dla konsument6w kwasdw laurynowego (Crz,o) i

mirystynowego (Cr+,0).

Zastosowanie w dawkach kiszonki z dyni uptynElo na zwigkszenie w mleku og6lnej

zawarto$ci kwas6w PUFA. Jest to szczeg6lnie wyrazne w IV grupie kr6wo w kt6rej podczas

pomiardw w I i 12 tygodniu laktacji byto ich istotnie wiEcej w por6wnaniu do kr6w grup I i II. W
mleku kr6w z grupy IV (w 4, I i 12 tygodniu laktacji) zaznacza sig r6wnie2 wy2szy udzial cennych

z punktu widzenia zdrowia konsumentdw kwas6w: linolenowy Cre':(n-:) i linolowy Crs,z(o-o) oraz

l4cznie kwas6w z rodziny n-3. Rdwniez w III grupie kr6w, w kt6rej dawki charakteryzowaly sig

nizszym udzialem kiszonki z dyni niz w IV grupie zaznacza sig wigkszy udzial tych kwas6w, ale

nie we wszystkich pomiarach zostal on potwierdzony statystycznie. Uzyskane wyniki wynikaj4

zapewne z wigkszego udzialu kwas6w PUFA w suchej masie dawek w III i IV grupie. Kiszonka z

dyni bogata jest w kwasy palmifynoryy (Crr:o), stearynowy (Crr,o), oleinowy (C1ls:l cis e)) i linolowy

(Crs,z). Zast4pienie czg$ci kiszonki z kukurydzy kiszonk4 z dyni moze wplyn+i na zmiany w

skladzie kwas6w tluszczolvych mleka, szczegdlnie PUFA, chociatzby ze wzglqdu na wprowadzenie

tluszczu do diety w postaci rozdrobnionych nasion, kl6re ograniczaj4 biouwodornienie kwas6w

PUFA w zwaczu. Najniesza zawarto$i CLA w mleku wyst4pila u kr6w z grup III i IV anizeli w

pozostalych grupach (w I i 12 tygodniu laktacji). Autorka stusznie podaje w publikacji, Le

prawdopodobnie na zawarto$i CLA w mleku mogla miei wptyw biohydrogenacja kwasu

linolowego w imvaczv przez bakterie.

Autorka w II czg$ci badan uzyskane wyniki, dotycz4ce wplywu dawek pokarmowych na

wybrane wskazniki stanu zdrowia kr6w ataz wskaeniki rozrodu, opublikowala w 3 pracy naukowej

w Animal Science, Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW (12 pkt. MNiSTW).

Autorka wykazala pozytywny wpfyw zwigkszonej dawki B-karotenu zastosowanej w ostafirim

okresie zasuszenia oraz w pocz4tkowej fazie laktacji na wigkszo$i badanych parametr6w stanu

zdrowia nlrierz4t araz analizowane wskazniki reprodukcji. U kr6w z grup II, III i ry wcze$niej

wystgpowala I *jq a takie mialy one kr6tszy okres migdzyciqgowy. Tak2e poziom progesteronu, w

23 dniu po inseminacji, vryzszy byl w mleku kr6w z grup II, ilI i IV w por6wnaniu do kr6w z $upy
I. Prowadz4c dyskusjg w opublikowanej pracy Autorka podkre$la,2e dodatek karotenu przyspiesza

inwolucjg macicy, zwigksza liczbg owuluj4cych cialek 26ltych, wplywa na zmniejszenie cyst

jajnikowych oraz zmniejszenie zamieralno$ci zarodk6w. W fym przypadku nie ma anaczenia sry F-

karoten jest podawany w formie syntetycznej Ez! tez w naturalnych paszach, Autorka nie

odnotowala bowiem rdznic w badanych parametrach por6wnujqc grupy otrzymuj4ce syntetyczny p-

karoten i kiszonkg z dyni jako bogate irddha naturalnego B-karotenu.
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Reasumuj+c uwazam, ze cennymi bytyby pelniejsze informacje o wynikach produkcyjnych

badanych kr6w, dotycz4cych wydajno$ci mleka i skladnik6w w 305-dniowych i pelnych lalctacjach

w zaleino$ci od zastosowanego zywienia w poszczeg6lnych grupach badawczych ladw. Tego typu

oczekiwania wynikaj4 z pierwszego cz-lonu t5rtufu pracy, kt6ry brzmi: ,,wplyw kiszonki z dyni na

wyniki produlrryj ne krdw mlecznych. . ." .

Rezultaty przeprowadzonych badan i wykonanych oznaczeri oraz analiz, po ich

wycze{pujqcym om6wieniu i dyskusji opartej o wyniki innych badan (zamieszczonych gldwnie w 3

opublikowanych pracach), pozwolily Autorce pracy na przedstawienie podsumowania i 5

wnioskdw. Znaez1spjest wniosek podsumowuj4cy, 2e uzyskane wyniki wskazuj e, Le stosowanie

kiszonki z dyni w dawkach dla kr6w mlecznych w okresie zasuszenia i laktacji moze poprawiai

warto$i od?ywcz4 i dietetycznq siary i mleka. Kiszonka z dyni moze byd szczegdlnie

warto$ciowym skladnikiem dawek dla kr6w mlecznych w gospodarstwach ekologicznych lub tych,

kt6re s4 ukierunkowane na produkcjg mleka o specjalnych wla$ciwodciach odzywczych.

Przedstawione lrryniki badan $wiadcz4 o wysokich warto$ciach poznawczych ocenianej

pracy stanowi4c warto$ciowe poszerzenie badan przeprowadzonych do tej pory, w szczeg6lnoSci

podkreSlii nalezy aspekt przydatno$ci prakrycznej pracy. Hodowcy mniejszych gospodarstw

prowadzqc produkcjg mleka szy migsa wolowego w spos6b tradycyjny, zr6wnowaeony b4d1

ekologiczny mog4 w pelni wykorzystai wyniki tych badan i stosowai w zywieniu kr6w kiszonkg z

dyni Wzy mniejszym b4df. wigksarm jej udziale w dawkach pokarmowych. Wysoko oceniam

calo$i przedstawionej mi do oceny pracy, tj. opis badan przedstawiony syntetycznie w I czE$ci

pracy oraz 3 publikacje zamieszczone w II czg$ci pracy, szczeg6lnie zai szeroki zakres metodyczny

podjgtych badan, wnikliwy i umiejEtny spos6b ich realizanji, prezentacjg uzyskanych wynik6w,

szerok4 dyskusjg araz wnioski wypVwaj qse zprzeprowadzonych badan.

Podsumowuj4c oceng pracy nt.: ,,Wplyw kiszonki z #ni na wynihi pradukcyjne lvdw

mlecznych oraz wartost od:iywczq i funkcjonalnq siary orsz mlekn" wyrazam przekonanie,2e praca

t+z racji na jej walory naukowe i poznawcze, spelnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim w

art. 13 Ustawy o stopniach naukolvych i brtule naukowym oraz stopniach i t;rtule w zakresie sztuki

z dnia 14 marca 2003 n (dz. U. Nr 65, po2.595, ze zmianami w Dz. U. z 2005 r. 164, poz.I365).

Przedkladam wigc Wysokiej Radeie Wydziatu Nauk o ZwteruEtach Szkoly Gtdwnej Gospodarstwa

Wiejskiego w Warszawie wniosek o przyjgcie ro4prawy doktorskiej Gabrieli Doroty Halik i

dopuszczenie do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.

(*t,'*/"-
Prof. fu nz. Jan Micifski, prof, zw.


