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Ocena

rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Darii Pietrusiak pt. „Efektywność stosowania surowców 

sojowych i dodatków ziołowych w żywieniu kurcząt brojlerów”, wykonanej pod 

kierunkiem dr hab. Aliny Janocha prof, uczelni, na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o 

Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

W związku z intensywnym rozwojem produkcji drobiarskiej w Polsce, poziom 

zapotrzebowania na białko paszowe w tym sektorze wzrósł znacząco. Szacuje się, że około 

70% surowców wysokobiałkowych wykorzystywanych do produkcji mieszanek paszowych 

stanowi soja i jej pochodne, w większości pozyskiwane z nasion roślin modyfikowanych 

genetycznie. Z uwagi na duże wymagania żywieniowe drobiu, możliwości wprowadzenia 

alternatywnych źródeł białka w ich dietach są ograniczone. Należy wspomnieć, że w związku 

z obowiązującym w krajach Unii Europejskiej zakazem stosowania antybiotyków paszowych 

jako stymulatorów wzrostu, wzrosło zainteresowanie substancjami czynnymi pozyskiwanymi 

z roślin, w celu uzyskania poprawy zdrowotności drobiu, zwiększenia efektywności produkcji 

oraz polepszenia jakości pozyskiwanych surowców zwierzęcych. Nie bez znaczenia w 

podejmowaniu kierunków badawczych w dziedzinie nauk rolniczych, jest również 

wzrastająca świadomość konsumentów w zakresie jakości żywności oraz surowców 
wykorzystywanych do jej wytwarzania.

W związku z powyższym, temat badawczy podjęty przez mgr inż. Darię Pietrusiak 

uważam za w pełni uzasadniony, zarówno z uwagi na charakter poznawczy jak i potencjał 

aplikacyjny badań.

Ocena formalna i merytoryczna pracy
Przedłożona do oceny rozprawa doktorska mgr inż. Darii Pietrusiak stanowi zwarte, 

liczące łącznie 104 strony opracowanie, o konstrukcji właściwej dla tego typu prac. Składa się
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z oznaczonych numerycznie rozdziałów: 1. Streszczenie - w języku polskim oraz angielskim, 

2. Wstęp, 3. Przegląd piśmiennictwa, 4. Cel i zakres pracy, 5. Materiał i metody badań, 6. 

Omówienie wyników, 7. Dyskusja, 8. Stwierdzenia i wnioski oraz 9. Spis literatury. W 

tekście pracy, w odpowiednich rozdziałach, zamieszczono 27 tabel i 7 rycin. Spis literatury 

obejmuje 256 pozycji, w tym dwie pozycje stanowią źródła internetowe.

Rozdział Wstęp składa się z dwóch stron i stanowi wprowadzenie do tematyki 

surowców wykorzystywanych w produkcji pasz przeznaczonych dla drobiu oraz wyzwań 

stojących przed szeroko rozumianą branżą drobiarską. Doktorantka zwróciła uwagę na 

przepisy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej w zakresie żywienia drobiu, w tym zakaz 

stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu, mączek pochodzenia zwierzęcego jak 

również niedalekiej perspektywy wprowadzenia zakazu stosowania surowców z GMO.

W kolejnym, 21- stronnicowym rozdziale Przegląd piśmiennictwa, Autorka zamieściła 

informacje dotyczące rynku drobiu rzeźnego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, 

następnie przedstawiła istotne zagadnienia dotyczące potrzeb żywieniowych współcześnie 

utrzymywanych wysokoprodukcyjnych mieszańców towarowych kurcząt rzeźnych oraz 

charakterystykę surowców roślinnych wykorzystywanych w produkcji pasz dla drobiu. W tej 

części Doktorantka umiejętnie przedstawiła stan wiedzy w zakresie omawianych zagadnień, a 

następnie wykazała potrzebę dalszych badań, zmierzających do określenia lub 

zweryfikowania wiedzy na temat jakości oraz przydatności znanych i dostępnych surowców 

zbożowych oraz sojowych jak i coraz szerzej pojawiających się w obrocie handlowym, 

różnego rodzaju dodatkach ziołowych. Zwrócenie przez Doktorantkę szczególnej uwagi na 

surowce sojowe w żywieniu drobiu oraz składniki pozyskiwane z ostropestu plamistego 

(Silybum marianum L.), bardzo dobrze wprowadza czytelnika do kolejnego rozdziału - Cel i 

zakres pracy (strona 40). Doktorantka podaje, że: „Celem pracy było określenie wpływu 

mieszanek paszowych zawierających produkty sojowe oraz zmielone nasiona ostropestu 

plamistego (Silybum marianum) na wyniki produkcyjne, wskaźniki poubojowe, właściwości 

fizykochemiczne oraz walory smakowe mięsa kurcząt brojlerów Ross 308”, a następnie 

wymienia etapy realizacji postawionego celu. Szkoda, że w tej części pracy Autorka nie 

zamieściła hipotezy badawczej, którą z pewnością założono i na jej podstawie sformułowano 
cel badań.

W kolejnym, pięciostronicowym rozdziale Materiał i metody badań, Autorka 

przedstawia opis doświadczeń żywieniowych, w tym ich układ (w dwóch nie objętych 

numeracją tabelach), opis badań analitycznych obejmujących zakresem ocenę surowców
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paszowych i ocenę pozyskanego surowca mięsnego oraz opis statystycznej weryfikacji 

wyników badań.
Układ doświadczeń, dobór materiału oraz jego liczebność są właściwe do osiągnięcia 

założonego celu badawczego. Zastosowane metody statystyczne nie budzą zastrzeżeń, 

jednakże niezbędne jest uzupełnienie informacji o miary skupienia i rozproszenia 

zastosowane w opisie statystycznym analizowanych cech. W tabelach ilustrujących układ 

doświadczeń (strony: 41-42), zastosowano oznaczenia literowe poszczególnych grup 

żywieniowych (SK, SI, Sil oraz OK, Oli, Oli), jednak nie zamieszczono wcześniej ich 

objaśnienia. Uwagę niniejszą proponuje rozważyć przy przygotowywaniu materiału do 

publikacji.
W rozdziale Omówienie wyników, mgr inż. Daria Pietrusiak przedstawia kolejno 

wyniki badań z doświadczenia pierwszego, w którym jako czynnik różnicujący zastosowano 

w dietach odpowiednio; poekstrakcyjną śrutę sojową, makuch sojowy oraz ekstrudat sojowy, 

a następnie wyniki z doświadczenia drugiego, w którym zastosowano dodatek mielonych 

nasion ostropestu plamistego w ilości 20 g'kg'1 lub 30 g'kg'1, podawany w dietach w okresie 

od 22-42 dnia życia lub przez cały okres odchowu ptaków. Autorka, w kolejności zgodnej z 

przeprowadzonymi badaniami, omówiła uzyskane wyniki dotyczące odchowu kurcząt, z 

uwzględnieniem przyrostów masy ciała oraz wykorzystania paszy na jednostkę przyrostu 

masy ciała, co jest zrozumiałe w przypadku określania efektywności stosowanych diet. 

Następnie przedstawiła wyniki analizy cech istotnych z uwagi na wartość rzeźną oraz jakość 

mięsa, w tym ocenę mięsa z najcenniejszych kulinarnie mięśni tj. mięśni piersiowych i 

mięśni nóg, w której przedstawiono charakterystykę cech fizykochemicznych, udział kwasów 

tłuszczowych w lipidach mięsa oraz ocenę sensoryczną. Warto podkreślić, że cennym 

założeniem niniejszych badań było nie tylko wykazanie przydatności poszczególnych 

surowców paszowych w żywieniu kurcząt brojlerów, w kontekście wyników produkcyjnych, 

ale również uwzględnienie ich wpływu na smakowitość mięsa.

Pewne zastrzeżenia budzi brak objaśnień oznaczeń literowych zastosowanych na 

rycinach 4-7 oraz interpretacja niektórych wyników. Na przykład, Autorka opisuje różnice 

między średnimi wartościami cech, pomimo że nie potwierdzono statystycznie wpływu 

czynnika doświadczalnego na wartość analizowanej cechy. Przykład ze strony 66; Autorka 

podaje, że zastosowanie dodatku ostropestu plamistego w diecie kurcząt w całym okresie 

odchowu, spowodowało zwiększenie otłuszczenia tuszek ptaków. Następnie w tym samym 

wierszu, zamieszcza informację wskazującą na brak istotnych różnic między średnimi 

badanych cech związanych z otłuszczeniem (P<0,05). Sugeruję, by przy przygotowywaniu
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wyników rozprawy w postaci publikacji, pominąć opis różnic miedzy średnimi z grup, w 

przypadkach gdy nie potwierdzono ich statystycznie.

W tytule Tabeli 14. (strona 53), i Tabeli 24. (strona 68), Doktorantka podaje; 

„Podstawowe składniki odżywcze...”, co jest nieprecyzyjne, gdyż prezentowane wartości 

ilustrują podstawowy skład chemiczny. Sugeruję również dokonanie zmian w tytule 

podrozdziału 6.2.5 (strona 73) oraz tytułach tabel 17 (strona 57) i 27 (strona 73), by 

odzwierciedlały faktyczny zakres przedstawionych cech, a mianowicie fizykochemicznych. 

Za dyskusyjne uważam zastosowanie nazewnictwa „mięso białe” i „mięso czerwone”, w 

odniesieniu odpowiednio do mięśni piersiowych i mięśni nóg, (np. w tytule podrozdziału 

6.2.6. „Ocena wyróżników smakowych mięsa białego i czerwonego”, strona 75 oraz w innych 

częściach pracy). Sugeruję zastąpienie nazewnictwem - mięso jasne i mięso ciemne.

W części Dyskusja, przedstawionej na stronach 77-100, mgr inż. Daria Pietrusiak 

wykazała dobrą znajomość podjętej tematyki i dojrzałość naukową. Podjęta przez Autorkę 

dyskusja jest obszerna, ciekawa i oparta o aktualne wyniki badań. Niestety Doktorantce nie 

udało się uniknąć pewnych niedociągnięć stylistycznych w prowadzeniu dyskusji. Niezbyt 

trafnym, w moim przekonaniu, jest np. stosowanie w jednym zdaniu nazewnictwa ostropest 

plamisty i oset mleczny. Proszę również o rozważenie zmian w odniesieniu do tytułów 

podrozdziałów: 7.1. „Zawartość i skład surowców sojowych” oraz 7.2. „Zawartość i skład 

zmielonych nasion ostropestu plamistego”. W obecnej formie wydają się nieadekwatne.

W kolejnym rozdziale - Wnioski - Autorka podsumowała przeprowadzone badania 

formułując 17 stwierdzeń, znajdujących uzasadnienie w prezentowanych wynikach badań. 

Sugeruję jednak przeredagowanie ich w postać bardziej zwięzłą i syntetyczną. W obecnej 
formie są zbyt drobiazgowe.

Piśmiennictwo przedstawione przez Autorkę w rozdziale Spis piśmiennictwa, jest 
wystarczające, aktualne oraz umiejętnie wykorzystane.

Pewne nieścisłości językowe bądź niewłaściwe użycie określeń czy sformułowań, 

stwierdzone podczas oceniania niniejszej rozprawy, zostały oznaczone w maszynopisie i 

zostaną udostępnione do wglądu. Poniżej przedstawiono przykładowe uwagi o charakterze 
ogólnym lub edytorskim:

- stosowanie nazewnictwa : „ starterowe żywienie ” i „growerowe żywienie”- wydaje się 

niewłaściwe w rozprawie naukowej, choć bywa używane przez praktyków,

- strona 8; "...Unia Europejska Decyzją Rady 2000/766/WE z 4 grudnia 200 r. zakazała 

stosowania w żywieniu zwierząt....”, sugestia - wprowadziła zakaz,
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- strona 86; ” ... w diecie jelita krętego, w porównaniu z innymi dietami..”.- proszę o

wyjaśnienie terminu „dieta jelita”,

- strona 89; „... najwyższą wartość odnotowano przy tuszkach, którym podawano olej 

sojowy...” , niefortunny skrót myślowy,

- strona 90; „... Mięśnie piersiowe stanowią 30% mięsa jadalnego tuszki...”- proszę o 

wyjaśnienie określenia „mięso jadalne tuszki',

- strona 95; „.. .post-śmiertelny. . pośmiertny lub postmortem

- tzw. zbitki słowne np.: dwukrotnywzrost ( str . 10), piersiowychmierzony (str. 73), itp.

Pragnę nadmienić, że przedstawione uwagi nie wpływają na wartość merytoryczną 

ocenianej rozprawy doktorskiej, a niektóre mogą mieć dyskusyjny charakter.

Wyniki prezentowanych w pracy badań należy uznać za wartościowe zarówno dla 

nauki jak i praktyki. Ponadto, na uwagę zasługuje kompleksowość przeprowadzonych badań, 

wymagająca od mgr inż. Darii Pietrusiak dużego wkładu pracy własnej, jak również dobrego 

przygotowania merytorycznego.

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska napisana jest w sposób poprawny, ma 

charakter oryginalnej pracy naukowej i wnosi nowe elementy poznawcze w zakresie 

produkcji i żywienia drobiu rzeźnego oraz oceny jakości surowców pochodzenia zwierzęcego.

Reasumując stwierdzam, że oceniana praca w pełni spełnia warunki stawiane 
rozprawom doktorskim określone w artykule 13 ust. 1 Ustawy z dnia 14. marca 2003 r. o 
stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym z zakresu sztuki (Dz. 
U. z 2014, poz. 1852, ze zmianami, w związku z art. 179 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku- 
Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Dz. U. z 2018 
poz. 1669), a mgr inż. Daria Pietrusiak wykazała wymagane Ustawą umiejętności. 
Dlatego też, przedstawiam Radzie Naukowej Dyscypliny zootechnika i rybactwo 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wniosek o dopuszczenie 
rozprawy Pani mgr inż. Darii Pietrusiak do dalszych etapów postępowania w 
przewodzie doktorskim i publicznej obrony.

Prof, dr hab. inż. Daria Murawska
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