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rozprawy doktorskiej Marcina $wi4tek t. ,,Ocena jako5ci migsa i podrobdw

pozyskanych od jagni4t rzeinych w za od metody tuczu i rodzaju podawanej

paszy " wykonanej pod kierunkiem prof. dr h b. Romana Niinikowskiego na Wydziale

Nauk o Zwierzgtach, Szkola Gldwna Gospoda wa Wiejskiego w Warszawie

Rozwdj chowu i hodowli owiec w Po moze stanowid aktualnie alternatywne

rozwi4zanie przeciw realnemu zagro2eniu afi kafskim pomorem $wiri ASF, zakailnej

stad trzody chlewnej w ogniskach jejchoroby wirusowej wymuszaj4cej likwidacjg

wystqpowania. Wdrozenie takiej alternatywy j st jednak uwarunkowane wprowadzeniem

r ozw iqzan gw arantuj 4c yc h oplac aln o $i eko nomic produkcj i owczarskiej .

W tym kontek$cie oceniana rozprawa dok a wpisujg siq w nurt badari dotycz4cych

z jednej strony poprawy efektywno$ci ekonom cznej a z drugiej pozyskiwania jadalnych

surowcdw od tych zwierz4t Rozpatrywany w y problem jest bardzo wazny nie tylko z

praktycznego punktu widzenia, ale rdwniez a wiedzg z zakresu jako$ci migsa oraz w

szeze,gdlno$ci j ako $ci podrobdw pozyskanych od

Podstawowym produktem pozyskiwanym

agni4t rueinych.

jagni4t rzefinychjest miEso - jagnigcina.

Produkt uznawany za delikatesowy i o okich walorach zdrowotnych. JednakZe

podroby. W zwi4zku z nisk4 produkcj4

lub wrgcz zaniechano badan na temat

w zywieniu czlowieka wykorzystujg sig r6wni

migsa jagniEcego w Polsce zmarginalizowan

podro,briw jagnigcych. Spowodowane jest to tym, i2 praktycznie caly krajowy material rzehny

jest eksportowany w postaci jagni4t Zywych. P y w por6wnaniu do miqsa, cechuj4 siq

wyhsz4 zawarto$ci4 niekt6rych skladnikdw nych i witamin przez co mog4 byi
atrakcy.,jne dla konsumenta oraz dla przetwdrstw migsnego. Jako$ci4 surowc6w pochodzenia

zwierzgcego (miEsa, mleka) mozna sterowai dodawanie do paszy komponent6w

oleist'ych wzbogacaj4c ich profil kwasdw tlu h. \M ostatnim czasie w naszym kraju

jest coraz wiEcej pasz powstalych jako uboczne

gorzelnianie) czy olejarskiego ($ruta rzepako

kty z przemyslu alkoholowego (wywary

) bogatych w komponenty oleiste, kt6re

do Zywienia zwierz4t Autor w swoichcharakteryzuj4 si? bardzo dobr4 prz



badaniach wykorzystuje wysoki SAVI dodatek 5ruty rzepakowej i wywaru gorzelnianego

tuczonych jagni4t. Swiatowa oraz krajowaw przygotowanych mieszankach paszowych

literatura na temat podrob6w pozyskanych od ja t4t rzei:nych, w pordwnaniu do badari nad

mrQsem lagniEcym jest relatywnie znikoma. O anieza sig jedynie do udzialu podrobdw w

masie poubojowej zwierzEcia lub prowadzeni podstawowych analiz chemicznych na

tor pobral od 50 jagni4t prdby miqsa, serca,wybranych organach. !V przedstawionej pracy A

w4troby, nerki i pluc oraz zbadat w nich zaw $d: Suchej masy, Bialka, Tluszczu, Wody,

Witaminy E, Cholesterolu otaz kwasdw tlu h. Dodatkowo zbadana zostata barwa dla

w/w poszczegdlnych organdw.

Podjgty przez Autora temat dotyczy ocen jako$ci miqsa i podrobdw pozyskanych od

jagni4t tryczkdw owcy koludzkiej i mieszafrcac Fr z ile de France, w zaleZno$ci od metody

wych badaniach krajowych skupiano uwagg

pos6b marginalny podroby. W tym miejscu

tuczu i rodzaju podawanej paszy. W dotychczas

na ocenie jako$ci miEsa jagniqcego traktuj4c w

nalez,y podkre6lrl, ze ilo$i badan naukowych wno krajowych jak i zagranicznych, na ich

temat jest niewielka. Podjgcie badan maj4cych

jako$ci migsa jagni4t ale rdwnie2 podrobdw

Poszerzaj4 one dotychczasowq wiedzg zard

na celu ocenq nie tylko cech ubojowych i
jagnigcych nale?y uzna( za interesuj4ce.

utylitarnym. Szeroko zaplanowany zakres

do$wiadczalne, jak na przyklad wplyw

no pod wzglgdem poznawczym jak i
uwzglqdnil nie tylko tradycyjne czynniki

typu czy systemu tuczu. W metodyce

prowadzonego eksperymentu uwzglEdniono wplywu znaszqcego udzialu w zywieniu

tuczonych jagni4t pasz uzyskanych jako uboczne ukty w produkcji biodiesla i bioetanolu.

Trudno jest natomiast w sposdb jed y okre$lit czy oceniana praca wnosi nowe

wazne elementy do ohecnego stanu wiedzy. B ia prowadzone w zmiennych warunkach

$rodowiskowych same w sobie s4 okre$lon4 n i4, gdyl uzyskiwane wyniki w innym

miejscu ich prowadzenia, nawet por6wnywaln mi metodami rd2ni4 sig istotnie. W taki

sposdb mo2na vznal,2e poszerzaj4one wiedzg zakresie omawianej tematyki badawczej.

Autor konfrontowal wyniki uzyskane w

zagranicznymi, dobrze na$wietlaj4c zbieZno$ci i

Przedstawiona do recenzji praca doktorska ma

wojej pracy z 130 publikacji krajowymi i

icg wynikaj4ce z analizy por6wnaw czej.

eksperymentalny i sklada sig 150

stron maszynopisu podzielonego na 7 anych rozdzial6w. Rozdzialy Autor

podzielil na podrozdzialy, kt6re wydaj4 sig

przyjritymi normami dla tego typu prac

. Uklad pracy oraz struktura s4 zgodne z

wych. Dodatkowo zamieszczono jeden

nienumerowany rozdzial zal4czniki. W pracy eszczono 57 tabel, I wykres, 2 schematy



graficzne oraz 9 zd1q6. Dodatkowo w rozdziale

formie tabel. Wykaz pi$miennictwa zawieral 130

zal1cznrki umieszczono 29 zal4cznikdw w

ycji literatury z czego 73 anglojEzyczne.

W przegl4dzie literatury kompleksowo z rezentowano metody tuczu jagni4t rzefnych

uwzglEdniaj4c w spos6b zrozumiaty i merytoryczn e poprawny charakterystykg poszczegdlnych

jego odmian takich jak p6tintensywny i intens

tuczem ekstensywnym odchdw jagni4t na

ny. Budzi natomiast w4tpliwo$ci okreslanie

twisku. Prowadzony jest on gtdwnie na

g6rskich halach pasterskich lub na pastwi h nizinnych o niskiej jako$ci wypasowej

(pokarmowej). W tych warunkach jagnigra

osadzeniawraz z matkami. W tym okresie o te

kowo przebywaj4 na pastwisku do

mleczno$i matek. Po odsadzeniu przyrosty mas

pie przyrost6w masy ciala jagni4t decyduje

ciala jagni4t radykalnie slabn4, dlugi okres

odchowu okoto 6 miesiEcy powoduje ponadto, zielonka traci na swojej warto$ci, dlatego

koniecznym jest podawanie jagnigtom skladni w mineralnych i witamin. Kieruj4c siE

pow)'zszym proponujg rozwa|yi ewentualn4 zmi nE tucz na odchdw ekstensywny jagni4t.

Liczebno$d jagni4t byla niezbyt li na ale wystarcz aj4ca do zrealizowania

planowanego celu badari. Uklad doSwi uznai nalezy za wlaSciwy i ciekawy pod

wzglqdem metodologicznym. Do$wiadczenie

intensywny. Jagnigta podzielono na dwie

pdlintensywny. JagniEta podzielono na piEi

siE z dw6ch etap6w, Pierwszy to tucz

py po l0 jagni4t kazda. Drugi to tucz

liczebno$i grup jest na progu minimalnym dla

pakie'tu IBM SPSS Statistics 24.O.

po sze$i jagni4t kazda. W tym przypadku

konania analiz statystycznych przy pomocy

Autor przejrzy$cie opisuje metodol iE badari, charakteryzuj4c w pierwszej

kolejno$ci material zwierzqcy, opis do$wi zenLa a nastgpnie metody analityczne

fizykochemiczne i chemiczne miEsa i podrobdw iEcych w szerokim zakresie oznaczen.

Na podkredlenie zasluguj e zaanga2ow Autora w realizacjg kompleksowych zadari

badawczych, dokladnie opisanych i ciekawie ul

warto$ci naukow4 ocenianej pracy doktorskiej.

ych chronologicznie, podnosz4c istotnie

Uklad pracy i jej tre$ci nie budz4 . Przegl4d literatury liczy 16 stron. W

tym r.ozdziale umieszczono I wykres , 2 tabele i I zdjgd. Autor interesuj4co wprowadza w

zagaclnienia dotyczqce 2ywienia zwierz4t onz j i migsa i podrob6w jagniEcych. R6wnie

poprawnie zdefiniowano gldwny cel pracy j m byta ocena jako$ci miEsa i podrobdw

przedstawiono zakres wykonywanych pracjagniqcych uzyskanych od jagni4t rueinych o

badawczych.

Rozdziat

2 tabele oraz I

material i metody liczy 11 st Umieszczono w nim 2 schematy graficzne,

materiat badawczy,zdjgcie. Autor szczegfilowo opi uje uklad do$wiadezen,



zastosowane metody anality,czne oraz statystyc zawiera zardwno prezentacjq genotypdw

zwterzEt ale rdwnie? szczegdtowy opis do$wi zenia, z uwzglqdnieniem cech jako$ci miEsa

i podrob6w. Zostal napisany poprawnie ale o w nim kilku opisdw. Bralc jest informacji

w ilu powtdrzeniach wykonano badani a. Z opis metodycznego wynika, ze byt to tucz pdl-

intensywny i intensywny trwaj4cy w obu prz kach 7-8 tygodni od odsadzenia jagni4t od

matek i do masy ciala 3T-ii kg. powstaje

uzyskiwane przyrosty dobowe byty identyczne?

m pytanie czy w obu rodzajach tuczu

dotychczasowych obserwacji wynika, ze w

tuczur intensywnym jagniEta przyrastaj4 szybcie niZ tuczu p6t-intensywnym zatem powinny

y ten problem zostal w pracy pominigty.

rczwa?yi jego uwzglEdnienie. Z przyczyn

rminach jest wrqcz niemozliwe. Dlatego

uzyskad masg ciala 32-37 kg szybciej. Nie

Proponuj E przy przygotowaniu pracy do druku

technicznych wykonywanie uboju w kilku

tolerancja plus - minus 5 kg masy ciala przy u 1iu powinna byi uwzglEdniona w modelu

matematycznym przy pordwnaniu badanych c w obrEbie i pomi7dzy badanymi grupami

przygotowywaniu pracy do druku. W

yko-chemicznych miEsa i podrobdw jagni4t

genetycznymi. Proponujg o tym napisai

badaniach skupiono sig gl6wnie na ocenie cech

w zalezno$ci od metody tuczu, grupy Zywi owej czy genotypu. Czynniki te zostaly

uwzglqdnione w modelach statystycznych.

Rozdzial dotycz4cy om6wienia wynik6 i ich dyskusja stanowi wazn4 czEfil pracy.

Liczy 'an 47 stron i jest najobszerniejsz4 i4 pracy. Zostal on podzielny na osobne

rozdzialy dla kazdego badanego organu. W iki zaprezentowano w 57 tabelach i 29

zalqcznlkach. umieszczono w nim 2 schemat

szczegllowo opisuje uklad do$wiadczen,

analityczne oraz statystyczne,

graficzne, 2 tabele otaz I zdjgcie. Autor

rial badawczy, zastosowane metody

Mam jednak drobne uwagi dotycz4ce bl w maszynowych, stylistycznych itp. jakie

stwierdzilem w ocenianej pracy: Str. 4l ostatni wiersz od dolu: jest ,,Rdznice w

zawartotif ...." powinno byi ,,R6Znice w zaw i...." Str. 43 - tytul podrozdziatu 4.1

,,Wyniki jako$i mig$nia..." powinno byi ,,'W i jako$ci miE6nia......" Str. 44 - nagldwek

tab. 9 ":i ,,Zawarto5i wybranych grup wybranyc

wymienione dwukrotnie. Str. 47 - nagt6wek

grup...." Vy'yrazy ,,wybranych grup" - sq

i tZ : Podstawowe parametry fizyko-

chemiczne mie$nia mld w zalehno{E inno byi ,,w zalezno$ci"....... To samo

dotyczy tabel 16, 18, 31, 36, 38. Str. 66 - wek tabeli 34 : ... ,,w zale2no6ci grupy."

Brakuje wyrazu ,,2ywieniowej". Ogdlne uwagi dotycz4 takhe nagl6wk6w - tytuldw tahel.

Autor z reguty koriczy tytul tabeli kropk4. V/ j ku polskim nie stawia siE kropki po tytulach

tabel, tytutach rycin i tytulach innych e wydzielonych z tekstu. W zakresie



literatury: Str. 13 w. 9 od dolu: jest Radzik-Radz

104: Radzik-Rant A., Rant W., 2010. Str. Zz

-Rant i Rant, 2010. W spisie literatury, poz.

w. 3 od g6ry: jest Renner, 199. W spisie

literatury, poz. 108: Renner E., lgg5. Str. 86 os

2000. W spisie literatury, lpoz. 125: van den

tni wiersz sd dolu: jest van der Berg i wsp.,

Monisey i wsp. 1991. W s;pisie literatury,

erg G.J. Str. 87 czwafiy wiersz od g6ry:

83: Morrisey i wsp. 1994. Str. 87 ostatni

pisie literatury: poz. 119: Tomovii i wsp.,wiersz od dolu: jest Tomol'id i wsp., 2016. W

2Ol7 . Str. 90 trzynasty wiersz od dolu: jest Kas

65: Kasapidou i wsp., 20L2. Str. 92 drugi wiersz

literatury, poz. 16: Borowiec F., Augustyn R.

idou i wsp., 2014. W spisie literatury, poz.

g6ry: jest Borowiec i wsp. ?OA2. W spisie

Kacz,or i wsp. 2015. W spisie literatury, poz. 6

2009. Str. 93 ostatni wiersz od dolu: jest

Kaczor i wsp. 2000 oraz poz. 63: Kaczor i

Nollet i Togdra, 2011. W spisie literatury,

powyZej przypadkach proponujq rozwazyi

przygotowywaniu pracy do druku. Na

wsp. 2010. Str. 94 trzynasty wiersz od gdry: j
paz. 90: Nollet i Toldra,2Al l. W wymienionyc

celowo$i wprowadzenia tych korekt podcz

podkre$lenie zasluguje kompleksowa i po wna merytorycznie dyskusja uzyskanych

wynikdw na tle literatury krajowej i zagrani j. Dotyczy ona zardwno oceny skladu

chernicznego, wplywu zestaw6w paszowych i ge otypu na jako$6 mig$nia mld i podrob6w.

Rozdzial dyskusja wynikdw liczy 12 tron i zostal podzielony na 3 czgdci. V/

pierwszej czgSci Autor dyskutuje uzyskane o96l

pod wzglgdem wybranych cech jakosciowych.

wyniki dla badanych organ6w migdzy sob4

kolejnej czg5ci Autor dyskutuje tylko w

obrgbie jakosci migsa. Ostania czeil{, dysk ii przeznaczona jest do skonfrontowania

uzyskanych wynik6w badan jedynie dla podrob6

Rozdzial podsumowanie i wnioski choi ardzo krdtki zostal przedstawiony w mojej

ocenie prawidlowo. Autor na dw6ch nach zafirteszcza konkluzje dotycz4ce

najwaZniejszych wynik6w swojej pracy. W

wykonanych badan a nastEpnie prezentuje

Sforrnulowane wnioski przedstawiono w spos6b

ierwszej czg$ci dokonujE podsumowania

5 najwazniejszych wnioskdw z pracy.

yntetycz ny i zrozumialy.

Cenn4 zalet4 ocenianej pracy jest jej znaczenie praktyczne. Rozpowszechnienie

ulatwii im decyzje przy wyborze produktdwuzyskanych wynik6w wfrdd konsumentdw

pochodzenia zwieruEcego. Ponadto zaproponow y przez Autora model gospodarki o obiegu

zamknigtym z jednej strony pozwala na wyk rzystanie ubocznych produkt6w przemyslu

drugiej zapobiega degradacji Srodowiskarolno-spozywczego w zywieniu zwierzqt a

naturalnego.

Reasumuj4c stwierdzam, Le

umniej szaj 4 warto$ci merytorycznej ocenianej p

w recenzji uwagi w zaden sposdb nie



Stwierdzam, 2e oeenisna pra€a e na jej opublikowanie w wydawnictwie

naukswym ale podczas przygotowywania do

recenzji.

ku proponujg uwzglqdnid uwagi zawarte w

Fowyzsze uwagi nie obniiaj4 warto$ci j rozprawy doktorskiej, kt6ra spelnia

warunki okre$lone w art. 13 Ustawy z dnia I 03.2m3 r o stopniach naukowych i tytule

naukowym (Dz. Ustaw nr 65, poz. 595 ze zm.

wnioskiem do Wysokiej Rady \I/ydzialu Nauk o

Eiorqq powyisze pod uwagq wystgpujq z

Wicjskiego w Warszawie o dopuszezenie

etapdw przewodu doktorskiego.

Szkoly Gl6wnej Gospodarstwa

Mareina $wi4tek do dalszych

ilH -0u- t t


