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O c e n a 

rozprawy doktorskiej mgr inz. Piotra Krzykawskiego pt. „Zastosowanie maczek drobiowych 

w zywieniu krolikow", wykonanej w Zakladzie HodowU Drobnego Inwentarza, w Instytucie 

Zootechniki Panstwowym Instytucie Badawczym w Balicach, pod kierunkiem prof, dr hab. 

Doroty Kowalskiej. 

Krolik domowy to gatunek tradycyjnie zaliczany do grupy zwierz^t futerkowych, 

jednak obecnie wi^kszosc tych zwierz^t utrzymywana jest w celu pozyskania mi^sa. Jest ono 

uwazane za dietetyczne, „ekologiczne", a cz^sto nawet za zywnosc funkcjonaln^. W ostatnich 

latach, rowniez w Polsce mi^so krolikow zaczyna bye doceniane, chociaz jest niew^tpliwie 

mniej populame niz pochodz^ce od innych gatunkow zwierz^t domowych. 

Podstaw^ zywienia krolikow utrzymywanych w duzych komercyjnych fermach ŝ  

petnoporcjowe mieszanki paszowe granulowane, w ktorych giownym zrodlem biatka jest 

zazwyczaj sruta sojowa poekstrakcyjna, najez^sciej z nasion soi genetycznie modyfikowanej. 

Udzial tej sruty w dietach burzy nieco wizerunek „ekologicznego" produktu za jaki tuszki 

krolikow ŝ  przez wielu uznawane. Z tej tez przyczyny ten komponent diety krolikow probuje 

si^ od lat zast^pic innymi wysokobialkowymi paszami. 

Badano juz mozliwosci substytueji sruty sojowej takimi paszami jak: nasiona roznych 

roslin straczkowych, uboczne produkty z przemyslu rolno-spozywczego (sruty poekstrakcyjne 

i makuchy roznych roslin oleistych, czy suszone wywary gorzelniane). Do chwili wybuchu 

epidemii BSE, takze rozne pasze pochodzenia zwierzecego byly w obszarze zainteresowania 

naukowego, a w ostatnich latach zaj^to si? przydatnosci^ maczek z owadow. Pomimo 

wykazanych w badaniach, w wi^kszosci przypadkow pozytywnych efektow produkcyjnych, 

praktyka zywienia krolikow dawkami z udzialem pasz pochodzenia zwierzecego byta i jest 



rzadko spotykana w praktyce, szczegolnie w Europie oraz wzbudza nadal wiele kontrowersji. 

Kolejnym, nie mniej waznym powodem prob wyeliminowania sruty sojowej z dawek dla 

krolikow jest fakt, ze poza obszarem swojej uprawy jest komponentem paszowym 

importowanym i relatywnie kosztownym. 

Obecna, coraz trudniejsza sytuacja paszowa wywolana kryzysem gospodarczym i 

militamym wymusza intensywniejsze poszukiwania alternatywnych pasz wysokobialkowych. 

Z powyzszych powodow wybor zagadnienia, ktorego dotyczy rozprawa doktorska mgr inz. 

Piotra Krzykawskiego, czyli ocena mozliwosci zastosowania w zywieniu krolikow maczek 

drobiowych jako substytutu sruty sojowej, uwazam za bardzo aktualny, trafny i celowy. 

Wyniki przeprowadzonych badan mog^ bye cenne nie tylko dla nauki, leez takze dla szeroko 

rozumianej praktyki hodowlanej, zarowno dla hodowcow krolikow, jak i przemyslu 

paszowego. Nalezy s^dzic, ze tego typu praktyki zywieniowe bfd^ coraz cz^stsze nie tylko z 

powodu liberalizacji przepisow sanitamych, leez takze z przyczyn ekonomicznyeh. 

Warto w tym miejscu zauwazyc, ze oceniane badania mozna traktowac jako 

kontynuacje mysli naukowej zasluzonych pracownikow Instytutu Zootechniki. W ubieglych 

latach prof. Stanislaw Niedzwiadek prowadzil badania nad mozliwosci^ zywienia krolikow 

dawkami z dodatkiem m^ezki z kryla, a prof. Dorota Kowalska oleju z ryb i m^ezek z 

owadow. 

Oceniana rozprawa doktorska zostal przygotowana w formie monografii, liezy l^cznie 

125 stron maszynopisu i zostala przedstawiona w sposob typowy dla tego typu prac. Moze 

poza spisem tresci, ktory znajduje si? na koricu pracy. Praca zawiera takie zasadnicze 

rozdzialy, jak: „Wstep", „Przegl4d pismiennictwa", „Hipoteza badawcza i eel pracy". 

Material i metody", „Wyniki i ich omowienie", „Podsumowanie i wnioski", „Streszczenie" 

oraz „Pismiennictwo", niektore podzielone dodatkowo na podrozdzialy. W rozprawie 

zamieszczono 29 tabel, w rozdzialach „Material i metody" oraz „Wyniki i ich omowienie". 

Na wst^pie pragn? si? odniesc do tytulu pracy: „Zastosowanie maczek drobiowych w 

zywieniu krolikow", ktory z pozorujest bardzo ogolny i lakoniczny, jednak po zapoznaniu si^ 

z tekstem pracy, nalezy przyznac Autorowi, ze doskonale oddaje obszerne tresci 

przedstawione w rozprawie. 

Pierwszy rozdzial „Wstep" naswietla Czytelnikom w bardzo przyst^pny sposob 

podstawowe informacje przydatne do latwiejszego zrozumienia motywu podj^cia badan oraz 

tresci dalszych cz^sci przedlozonej rozprawy, dotycz^ee aktualnej sytuacji w hodowli 

krolikow i uwarunkowan rynku paszowego w kontekscie geopolitycznym. 

W kolejnym obszemym, bo az 21 stronnicowym rozdziale „Przegl4d pismiennictwa", 



podzielonym na podrozdzialy, Autor zapoznaje Czytelnikow z historic hodowli i wybranymi 

aspektami dotycz^cymi biologii i uzytkowania krolikow, zasadami zywienia, budow^ 

przewodu pokarmowego i procesami trawiennymi u tych zwierz^t. Zawiera takze 

dotychczasow4 wiedz? o mozliwosciach stosowania pasz pochodzenia zwierzecego w 

zywieniu krolikow oraz przegl^d chronologiczny najwazniejszych badan z tego zakresu. 

Opisano przyklady zywienia krolikow dawkami z udziatem maczek wyprodukowanych z tusz 

i produktow ubocznych ze zwierz^t gospodarskieh: ssakow, drobiu, ryb oraz owadow, a takze 

zastosowanie pasz nabialowych, tluszczy oraz pasz mineralnych pochodzenia zwierzecego. 

Chcialbym podkreslic starannosc przedstawienia przegl^du badan z calego swiata oraz 

pracochtonnosc i starannosc w skompletowaniu tej dokumentacji. 

Autor w kolejnym rozdziale stawia hipoteze badawcz^, ktora glosi, ze „...dodatek ten 

(m^czki drobiowej) moze bye rowniez wykorzystany w mieszankach paszowych dla krolikow 

bez negatywnego wplywu na wyniki rozrodu i produkcyjne". Natomiast celem pracy bylo: 

„...okreslenie wplywu 2,5 i 5% dodatku m^czki drobiowej do petnodawkowych mieszanek 

paszowych na uzytkowosc rozplodow^ krolic, wskazniki odchowu kroliczat i jakosc miesa 

tych zwierz^t". Przy okazji pragne zasugerowac Autorowi, aby w przysztosci nie byl tak 

skromy w opisywaniu swoich zamierzen badawczych, gdyz w celu pracy Doktorant nie UJ4I 

szczegolowo znaeznej ezesei swoieh dziatah badawczych, takich jak: badania smakowitosci -

mieszanek paszowych, strawnosciowe, biochemiczne krwi, czy mikrobiologiczne paszy i 

tresci przewodu pokarmowego. Chyba, ze znajduje sie one pod enigmatycznymi pojeeiami: 

„wyniki produkcyjne" lub „wskazniki odchowu kroliczat". Lepiej ujeto to w celu 

zaprezentowanym w „Streszczeniu" pracy, gdzie podano: „Celem opisanych badan bylo 

okreslenie wplywu dodatku roznych poziomow zawartosci m^czki drobiowej do 

pelnodawkowych mieszanek paszowych na uzytkowosc rozptodow^ krolic, wskazniki 

odchowu kroliczat, jakosc miesa tych zwierz^t i ich stan zdrowotny". 

Rozdzial „Material i metody", podzielony na szereg podrozdzialow, zawiera 

szczegolowe informacje dotycz^ce poszczegolnych etapow przeprowadzonych badan. 

Znalazly sie tam tez informacje dotycz^ee statystycznego opracowania uzyskanych wynikow. 

Uwazam, ze rozdzial ten zostal zasadniczo dobrze i szczegolowo przygotowany. Recenzent 

jest zdania, ze wskazane by toby, aby w tym rozdziale uzasadniono wybor czynnika 

doswiadczalnego. Informacja, dlaczego wybrano t^ a nie inn^ maczke pochodzenia 

zwierzecego, bytaby niew^tpliwie bardzo wartosciowa dla Czytelnikow. 

Eksperyment wykonano na licznym materiale badawczym. Wyniki rozrodu oceniono 

na 30 samieach i ich potomstwie. W badaniach produkcyjnych wykorzystano 60 rosn^cych 
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krolikow. Na 16 osobnikach przeprowadzono badania smakowitosci paszy, a na 24 badania 

strawnosciowe. Ponadto na tuszkach pozyskanych od 30 osobnikow wykonano analiz? 

parametrow rzeznyeh i jakosei mi^sa oraz badania przewodow pokarmowych. 

W tekscie rozdziatu „Materiat i metody" i dalszych rozdzialach zauwazono drobne 

nieseislosci natury technicznej. W tabeli 3 podstawowe skladniki pokarmowe pojawiaj^ si? 

pod nazwami: bialko, thiszez i wlokno, w tabeli 5 ŝ  to: bialko surowe, tluszcz surowy, 

wlokno surowe, a w 12 i kolejnych bialko ogolne. Natomiast w tabelach 18 i 19 pojawiaj^ si? 

poj?cia bialko calkowite i tluszcz wolny? Sugeruj? w ostatecznym opracowaniu i 

przygotowaniu pracy do druku ujednolicic nazewnictwa skladnikow pokarmowych. 

W tabeli 14 pojawiaj^ si? wskazniki nazywane „wydajnosc rzezna 1 i 2". W rozdziale 

„Material i metody" podano dwa rozne wzory, wedlug ktorych wyliczano wydajnosei rzezne, 

jednak nie ŝ  one zroznicowane (1,2). Prosz? o wyjasnienie wedlug jakieh wzorow liczono 

wydajnosei rzezne 1 i 2. 

W rozdziale „Wyniki i ich omowienie" Autor przedstawil uzyskane rezultaty badan w 

postaci tabel oraz czytelnie je opisal, a takze dokonal dyskusji uzyskanych wynikow 

dotycz^cych: reprodukcji samic, produkcyjnosci rosn^cych krolikow, smakowitosci i 

strawnosci podawanych mieszanek paszowych, analizy wydajnosei rzeznej i jakosei mi?sa, 

bioehemicznych wskaznikow krwi, mikrobiologii pasz oraz tresci przewodow pokarmowych 

krolikow. Oceniaj^c ten rozdzial, uwazam, ze mozna bylo oddzielic/podzielic wyniki 

produkcyjne - reprodukcyjne samic od wynikow krolikow rosn^cych (masa ciala w 

poszczegolnych tygodniach tuczu, przyrosty i zuzycie paszy), ale to zapewne zostanie 

dokonane podczas ostatecznego redagowania pracy. 

Pewne w^tpliwosci budzi tytul bardzo obszemego podrozdzialu - „Analiza jakosei 

mi?sa". Podrozdzial ten powinien nosic inny szerszy tytul, gdyz znajduje si? w nim szereg 

informaeji wykraczaj^eyeh poza zakres nakreslony w tytule, np. wyniki analizy rzeznej czy 

dysekcji tuszek. Ponadto, omylkowo zapewne, umieszczono w nim tabel? 13, dotycz^c^ pH 

tresci przewodu pokarmowego. Te niedostatki rekompensuje jednak obszemie potraktowane 

zagadnie jakosei mi?sa (pH mi?sni, ich podstawowy sklad chemiezny, zawartosc eholesterolu, 

profil kwasow tluszczowych i zawartosc aminokwasow z uwzgl?dnieniem eombra i nogi 

tylnej) oraz ciekawie prowadzona dyskusja i interpretaeja uzyskanych wynikow na tie innych 

badan. Nalezy przyznac, ze nie bylo to latwe zadanie, gdyz niezbyt wiele prac bezposrednio 

dotyczy poruszonego zagadnienia. Uwazam, ze mgr inz. Piotr Krzykawski wywi^zal si? z 

tego zadania bardzo dobrze, jak zreszt^ w przypadku innych podrozdzialow „Wynik6w i ich 

omowienia". 
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Osobiscie za najbardziej wartosciowe naukowo uwazam badania mikroflory przewodu 

pokarmowego, ktora jest nadal stabo poznana u krolikow, a wplywa w znaez^cy sposob nie 

tylko na wyniki produkcyjne, leez takze na stan zdrowia i dobrostan zwierz^t. 

W rozdziale „Podsumowanie i wnioski" Autor sformulowat 10 trafnych, 

szczegolowyeh wnioskow wynikaj^cyeh z przeprowadzonych badan. Ponadto zawiera on 

akapit krotko i trafnie podsumowuj^ey badania: „...m4ezka drobiowa moze bye z 

powodzeniem stosowana w zywieniu krolikow i stanowic substytut bialka pochodz^eego z 

poekstrakcyjnej sruty sojowej". 

Do tego rozdzialu nie mam wi?kszyeh uwag, proponuj? jednak rozdzielic wniosek nr 1 na 

dwa oddzielne, dotycz4ce wynikow rozrodu i wynikow tuczu. Ta komasacja wynikta zapewne 

z ch^ei zmniejszenia liczby wnioskow. Ponadto uwazam, ze wniosek nr 6 jest zbyt obszemy. 

„Streszczenie" i jego angloj^zyczna wersja „Abstract" dobrze oddaj^ tresc pracy. 

Chcialbym zwrocic jednak uwag?, iz angielski „Abstract" takze jest integraln^ cz^sci^ 

rozprawy i powinien znalezc si? w spisie tresci. Mam takze pewne w^tpliwosei dotycz^ce 

slow kluezowych: wydajnosc rozplodowa i wzrost wydajnosei. Bardziej odpowiednie wydaJ4 

mi si? ich odpowiedniki angielskie: reproductive performance (wyniki rozrodu) i growth 

performance (wyniki produkcyjne, w domysle rosn^eych krolikow). Szczegolnie „wzrost 

wydajnosei" wydaje mi si? nietrafiony, zaklada bowiem z gory „wzrost", a nie opisuje jakie 

parametry badano i oceniano w pracy. 

Autor do przygotowania swojej dysertacji doktorskiej wykorzystal imponuJ4C4 Hczb? 

pubHkacji naukowych - 244, ktorych dane bibliograficzne przedstawil w rozdziale 

„Pismiennictwo". Na uwag? zasluguje fakt, ze wi?kszosc zebranej literatury jest 

angloj?zyczna - 75%, a takze stanowi kompleksowy wykaz badan dotycz^cych 

wykorzystania pasz pochodzenia zwierz?cego w zywieniu kroHkow. 

Korzystaj^c z przywileju recenzenta oraz w trosce o jakosc publikaeji naukowych, 

ktore powstan^ w oparciu o ocenian^ dysertaej?, przedstawilem powyzej swoje uwagi i 

dostrzezone nieseislosci. W tekscie pracy zauwazono takze nieliczne drobne uchybienia 

natury technicznej, np. literowki, rozniee w budowie poszczegolnych tabel, czy sposob zapisu 

skali kwasowosci i zasadowosei pH, ktore pozostaj^ bez wplywu na ostateczn^ bardzo 

pozytywn^ ocen? pracy. Zostan^ one przekazane Autorowi podezas obrony. 

Rozpoczynaj^e koricow^ ocen?, stwierdzam, ze praca dotyczy szerokiego zakresu 

badawczego wpisujacego si? w problematyk? dyscypliny naukowej zootechnika i rybactwo, 

w sposob kompleksowy rozwi^zuje podj?te problemy badawcze, zostala starannie 

przygotowana i udokumentowana. Ponadto ma charakter nowatorski, bowiem po raz pierwszy 



w kraju dokonano kompleksowej oceny mozliwosci zywienia krolikow dawkami 

pokarmowymi z dodatkiem m^czki drobiowej. Autor w sposob oryginalny podszedl do 

tematu zywienia krolikow, a na uwag? zasluguje szeroki zakres bardzo specjalistycznych, 

pracoehlonnyeh i skomplikowanych analiz. 

Uwazam ponadto, ze Doktorant podczas przygotowywania rozprawy wykazal si? 

znaezn^ wiedz^ naukow^ i praktyeznymi umiej?tnoseiami pianowania oraz prowadzenia 

samodzielnie skomplikowanych badan i analiz. Uzyskane wyniki podnosz^ ogolny stan 

wiedzy dotycz^cej zywienia krolikow oraz przydatnosci i wykorzystania pasz pochodzenia 

zwierzecego. Na podkreslenie zasluguje fakt, ze opisane w pracy rezultaty przeprowadzonych 

eksperymentow maj^ wartosc zarowno naukow^, jak i aplikacyjn^. 

Podsumowuj^e ocen? stwierdzam, ze rozprawa doktorska mgr inz. Piotra 

Krzykawskiego pt.: „Zastosowanie m^ezek drobiowych w zywieniu krolikow" spelnia 

warunki okreslone w Prawie o Szkolnietwie Wyzszym i Nauee z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 574 i moze bye podstaw^ do nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie 

nauk rolniezych w dyseyplinie zootechnika i rybactwo. 

Przedstawiam zatem Radzie Naukowej Instytutu Zootechniki Pahstwowego Instytutu 

Badawczego wniosek o dopuszezenie mgr inz. Piotra Krzykawskiego do dalszych etapow 

przewodu doktorskiego. 

prof./dr hab. Andrzej Gugolek 


