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Autoreferat 

 

1. Imię i Nazwisko 

Marcin Hejdysz 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe lub artystyczne – z podaniem podmiotu 

nadającego stopień, roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

 

 2016: stopień doktora nauk rolniczych (w dyscyplinie zootechnika) nadany przez 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w dniu 21.10.2016 r. Tytuł rozprawy 

doktorskiej: „Ocena wartości energetycznej (AMEN) i białkowej, surowych oraz 

ekstrudowanych nasion wybranych odmian bobiku niskotaninowego (Vicia faba L.) i 

grochu siewnego (Pisum sativum L.) w żywieniu kurcząt rzeźnych” (promotor: prof. dr 

hab. Andrzej Rutkowski; promotor pomocniczy: dr hab. prof. UPP Sebastian 

Kaczmarek) 

 

 2012: tytuł magistra na kierunku zootechnika o specjalności żywienie zwierząt,  nadany 

przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w czerwcu 2012 roku. Tytuł pracy 

magisterskiej: „Wpływ różnych olejów pochodzenia roślinnego na wyniki odchowu 

kurcząt rzeźnych” (promotor: prof. dr hab. Damian Józefiak) 

 

 2011: tytuł inżyniera na kierunku zootechnika nadany przez Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu w lutym 2011 roku. Tytuł pracy inżynierskiej: „Metody chemiczne oceny 

jakości tłuszczu w żywieniu kurcząt rzeźnych” (promotor: prof. dr hab. Damian 

Józefiak) 

 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych lub 

artystycznych 

 

 od 01.10.2017 r. do chwili obecnej: adiunkt w Katedrze Hodowli Zwierząt i Oceny 

Surowców na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu 

 

 od 01.10.2016 r. do 31.09.2017 r.: asystent w Katedrze Hodowli Zwierząt i Oceny 

Surowców na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu 

 

 od 10.10.2011 r. do 31.09.2016 r.: starszy referent naukowo-techniczny w Katedrze 

Żywienia Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
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4. Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy 

 

4.1.Tytuł osiągnięcia naukowego  

Możliwości wykorzystania surowych i ekstrudowanych nasion bobiku (Vicia faba L.), 

grochu siewnego (Pisum sativum L.) i łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.,) 

w żywieniu kurcząt rzeźnych.   

 

4.2. Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego, ze szczególnym 

omówieniem indywidualnego wkładu wnioskodawcy 

 

4.2.1. Hejdysz M., Kaczmarek S.A., Adamski M., Rutkowski A. 2017.  Influence of 

graded inclusion of raw and extruded pea (Pisum sativum L.) meal on the 

performance and nutrient digestibility of broiler chickens. Animal Feed Science 

and Technology 230, 114-125.  

 

Pkt. MNiSW 2017: 45; IF - 2017: 2,143; cytowania pracy = 7 (WoS), 8 (Scopus) 

 

Udział własny (80%): Zaprojektowanie badań, przeprowadzenie doświadczenia i analiz 

oraz sformułowanie wniosków, przygotowanie manuskryptu do druku, przygotowanie 

odpowiedzi na recenzje.  

 

4.2.2. Hejdysz M., Kaczmarek S.A., Kubiś M., Jamroz D., Kasprowicz-Potocka M., 

Zaworska A., Rutkowski A. 2018. Effect of increasing levels of raw and 

extruded narrow-leafed lupin seeds in broiler diet on performance parameters, 

nutrient digestibility and AMEN value of diet. Journal of Animal and Feed 

Sciences 27, 55–64. 

 

Pkt. MNiSW 2018: 20; IF 2018: 0,875; cytowania pracy = 1 (WoS), 3 (Scopus) 

 

Udział własny (70%): Zaprojektowanie badań, przeprowadzenie analiz oraz 

sformułowanie wniosków, przygotowanie manuskryptu do druku, przygotowanie 

odpowiedzi na recenzje.  

 

4.2.3. Hejdysz M., Kaczmarek S.A., Kubiś M., Adamski M., Perz K., Rutkowski A. 

2019. The effect of faba bean extrusion on the growth performance, nutrient 

utilization, metabolizable energy, excretion of sialic acids and meat quality of 

broiler chickens. Animal 13, 1583-1590.  

 

Pkt. MNiSW 2019: 200; IF 2019: 2,026; cytowania = 0 (WoS), 0 (Scopus) 
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Udział własny (80%): Zaprojektowanie badań, przeprowadzenie doświadczenia i analiz 

oraz sformułowanie wniosków, przygotowanie manuskryptu do druku, przygotowanie 

odpowiedzi na recenzje.  

 

4.2.4. Monografia naukowa recenzowana: Zalecenia żywieniowe dotyczące 

stosowania krajowych pasz wysokobiałkowych pochodzenia roślinnego dla 

świń i drobiu. Tytuł rozdziału: Aktualny stan badań nad efektywnością 

stosowania krajowych pasz białkowych w żywieniu kurcząt, kur i drobiu 

wodnego. Autorzy rozdziału: Hejdysz M., Kaczmarek S.A., Mikuła R., Kubiś 

M., Rutkowski A.; Wydawnictwo APRA sp. z o. o.; Miejsce i rok wydania: 

Bydgoszcz, 2017, data ukazania: styczeń 2018 r.; ISBN: 978-83-948962-0-1; 

Recezent: prof. dr hab. Faruga Andrzej; Liczba stron monografii – 190, Liczba 

stron rozdziału – 38; Liczba arkuszy wydawniczych monografii – 8,5   

 

Udział własny (60%): Koncepcja rozdziału, przygotowanie podrozdziału 3.2.; 3.3.; 3.4.; 

3.5.; 3.7. W pracy podsumowano wyniki opisane w trzech powyższych publikacjach w 

formie zaleceń dla producentów.  

 

 

PODSUMOWANIE DANYCH NAUKOMETRYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA 

HABILITACYJNEGO 

  

Sumaryczny Impact Factor = 5,044 

Suma punktów MNiSW = 265 

 

4.3. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z 

przedstawieniem ich ewentualnego wykorzystania 

4.3.1. Wprowadzenie 

Polska od roku 2014 jest największym producentem mięsa drobiowego na 

terenie całej Unii Europejskiej (KRD-IG). Wypracowana obecnie wysoka pozycja 

Polski wśród krajów Unii Europejskiej, spowodowana jest m.in. niskimi kosztami 

produkcji, które umożliwiają sprzedaż surowca na rynku UE w najniższej cenie. 

Niestety produkcja mięsa drobiowego w Polsce, ale również i w całej Unii Europejskiej 

w dużej mierze uzależniona jest od importowanych surowców białkowych, głównie 

poekstrakcyjnej śruty sojowej. W chwili obecnej, na nasz rynek każdego roku trafia 

około 2,4 mln. ton poekstrakcyjnej śruty sojowej, 300 tys. ton poekstrakcyjnej śruty 

słonecznikowej i 30 tys. ton mączki rybnej, co w sumie stanowi 70% zapotrzebowania 

na surowce białkowe. Niska produkcja krajowego białka (30% zapotrzebowania) oparta 

przede wszystkim na poekstrakcyjnej śrucie rzepakowej stwarza duże 

niebezpieczeństwo dla rodzimej produkcji mięsa drobiowego.  

Od wielu lat toczy się dyskusja oraz badane są możliwości wykorzystania 

krajowych źródeł białka roślinnego jako alternatywy dla importowanej poekstrakcyjnej 
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śruty sojowej w żywieniu zwierząt monogastrycznych, w tym drobiu. Jednym z 

powodów, który zmusza naukowców czy producentów mięsa drobiowego do 

intensywnej pracy jest realizacja art. 15 Ustawy o paszach, w którym ustanowiony 

został zakaz wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pasz 

pochodzących z roślin genetycznie modyfikowanych, jak również organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Według 

aktualnych ustaleń, powyższy zakaz będzie obowiązywał od 1 stycznia 2021 r.  Wejście 

w życie tejże ustawy oraz realizacja zawartego w niej zakazu może dramatycznie 

wpłynąć na poziom krajowej produkcji mięsa drobiowego, opartej przede wszystkim na 

genetycznie modyfikowanej poekstrakcyjnej śrucie sojowej, jednocześnie powodując 

utratę aktualnie wypracowanej pozycji Polski na rynkach Unii Europejskiej. Jedną z 

możliwości zwiększenia bezpieczeństwa białkowego kraju jest zmniejszenie importu 

poekstrakcyjnej śruty sojowej na rzecz rodzimych roślin strączkowych. Do roślin 

strączkowych uprawianych na terenie naszego kraju należą: grochy, bobiki oraz łubiny 

(biały, żółty, wąskolistny). Oprócz wysokiej koncentracji białka (20-44%) oraz energii 

metabolicznej (8-11 MJ/kg suchej masy (sm)), wywierają one pozytywny wpływ na 

jakość gleby i środowisko. 

Czynnikiem, który może przyczynić się do zmniejszenia przydatności nasion 

bobiku, grochu siewnego i łubinów w żywieniu drobiu, w tym kurcząt rzeźnych, są 

substancje antyżywieniowe. Substancjami tymi są naturalne związki chemiczne, 

powszechnie występujące w komponentach roślinnych, chroniące roślinę i jej nasiona 

przed szkodnikami. Jednakże negatywnie wpływają one na proces trawienia i 

wchłaniania składników pokarmowych. Głównymi substancjami antyżywieniowymi 

występującymi w współczesnych odmianach bobiku, grochu siewnego i łubinów są 

fityniany, oligosacharydy z rodziny rafinozy oraz polisacharydy nie skrobiowe, 

zwłaszcza ich frakcja rozpuszczalna. Zawartość tych składników w nasionach jest 

zdeterminowana genetycznie, jednak podlega też dużej zmienności, spowodowanej 

warunkami uprawy oraz sposobem i czasem przechowywania nasion (Leterme i in. 

1992). 

Główną zaletą bobiku i grochu siewnego jest wysoka koncentracja skrobi, która 

w przypadku pierwszej rośliny strączkowej może wynieś 420 g/kg, natomiast u grochu 

siewnego nawet 510 g/kg (Hejdysz i in., 2016a,b) znacząco poprawiając wartość 

energetyczną nasion. Niestety możliwość wykorzystania przez kurczęta rzeźne skrobi z 

surowych nasion bobiku i grochu siewnego jest w pewnym stopniu ograniczona. 

Dotychczas opublikowane badania pokazują, że jelitowa strawność skrobi bobiku oraz 

grochu wynosi jedynie ok. 80% (Nalle i in., 2008; Hejdysz i in. 2016b). Gorsza 

strawność skrobi badanych roślin strączkowych, w porównaniu do skrobi 

kukurydzianej, której strawność może wynieść nawet 90% (Kaczmarek i in. 2014a), 

spowodowana jest m.in. je specyficzną budową chemiczną. Skrobia występująca w 

surowcach roślinnych składa się z dwóch polimerów glukozy: amylozy oraz 

amylopektyny. Wzajemny stosunek tych polimerów w dużej mierze decyduje o 

podatności skrobi na rozkład enzymatyczny. Według niektórych autorów (Sievert i 

Pomeranz, 1989; Hoover i Zhou; 2003), wysoka koncentracja amylozy w stosunku do 
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amylopektyny w strukturze skrobi może wpłynąć ujemnie na tempo rozkładu skrobi w 

przewodzie pokarmowym, jednocześnie uniemożliwiając jej całkowite strawienie. 

Według innych autorów (Gunawardena i in., 2010), stosunek amylozy do amylopektyny 

w nasionach grochu siewnego i bobiku wynosi 31:69. Natomiast zgodnie z danymi 

publikowanymi przez Ebsim (2013) stosunek polimerów glukozy może wynieść nawet 

48:52. Tak wysoka zawartość frakcji amylozy w skrobi bobiku i grochu siewnego 

powoduje, że jest ona klasyfikowana jako typ C skrobi. Typ ten charakteryzuje skrobię, 

która jest wolniej rozkładana przez α-amylazę trzustkową w porównaniu do skrobi 

kukurydzy, która należy do typu A (Hizukuri, 1985). Różnica w tempie trawienia 

skrobi, pomiędzy nasionami grochu i kukurydzy, została również przedstawiona w 

pracy Weurding i in (2001). Autor publikacji pokazuje, że strawność skrobi kukurydzy 

mierzona in vitro osiąga poziom 95% już w drugiej godzinie jej inkubacji z enzymami, 

natomiast podobny poziom strawności skrobi pochodzącej z grochu występował 

dopiero w szóstej godzinie inkubacji. Z tego względu, że ptaki posiadają stosunkowo 

krótki przewód pokarmowy, wolny rozkład skrobi bobiku i grochu siewnego przyczynia 

się do tego, że część skrobi pochodzącej z tego surowca nie zostaje strawiona i jest 

wydalana. 

Jedną z technologicznych metod umożliwiających poprawę wartości 

pokarmowej pasz jest proces ekstruzji. Zabieg ten jest w szczególności 

wykorzystywany w przemyśle spożywczym, jak również w produkcji karm dla zwierząt 

domowych oraz ryb. Materiał, który ulega ekstruzji poddawany jest w ekstruderze 

działaniu wysokiej temperaturze (120-200ºC) oraz podwyższonej wilgotności 

względnej (około 20%) w warunkach wysokiego ciśnienia (20 mPa). Surowiec w 

momencie transportu przez dysze podlega zasadniczym przemianom strukturalnym, 

m.in. kleikowaniu i dekstrynizacji skrobi oraz denaturacji białek. Otrzymanym 

produktem jest ekstrudat, posiadający budowę przypominającą plaster miodu (Gazia 

2003). Niektóre wyniki badań dotyczące ekstruzji pokazują, że zmiany chemiczne jakie 

następują w trakcie obróbki baro-termicznej wpływają na strawność składników 

pokarmowych. Pozytywny wpływ ekstruzji roślin strączkowych został m.in. 

potwierdzony w przypadku strawności białka ogólnego (Diaz i in., 2006,  Hejdysz i in. 

2016a,b), strawności tłuszczu surowego (Lichovnikova i in., 2004), strawności 

aminokwasów (z wyjątkiem lizyny i histydyny) (Lichovnikova i in., 2004, Hejdysz i in. 

2016a,b) oraz strawności skrobi (Diaz i in., 2006, Hejdysz i in. 2016a,b). We wszystkich 

powyższych publikacjach, pozytywny wpływ ekstruzji na strawność składników 

pokarmowych tłumaczony jest m.in. redukcją substancji antyżywieniowych czy 

zwiększeniem wykorzystania skrobi. 
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4.3.2. Hipotezy i cele badawcze 

4.3.2.1. Hipoteza i cel osiągnięcia habilitacyjnego 

 

Główną hipotezą badawczą postawioną w prezentowanym osiągnięciu 

habilitacyjnym było stwierdzenie, że proces ekstruzji wpływa na zwiększenie 

wykorzystania nasion wybranych roślin strączkowych (groch siewny, bobik, łubin 

wąskolistny) w żywieniu kurcząt rzeźnych. Z tego względu głównym celem osiągniecia 

naukowego była ocena przydatności i możliwości wykorzystania surowych i 

ekstrudowanych nasion wybranych roślin strączkowych (groch siewny, bobik, łubin 

wąskolistny) w żywieniu kurcząt rzeźnych.     

4.3.2.2. Szczegółowe cele i hipotezy badawcze z poszczególnych prac wchodzących 

w skład osiągnięcia habilitacyjnego.  

4.3.2.2.1.  Praca 1; punkt 4.2.1. 

W pierwszej pracy naukowej, wchodzącej w skład osiągnięcia habilitacyjnego, 

postawione zostały dwie hipotezy badawcze:  

 Proces ekstruzji wpływa na zmniejszenie koncentracji skrobi opornej i 

substancji antyżywieniowych w nasionach grochu siewnego.  

 Zastosowanie procesu ekstruzji wpływa na zwiększenie możliwości 

wykorzystana nasion grochu siewnego w mieszankach pełnoporcjowych dla 

kurcząt rzeźnych.    

W celu udowodnienia postawionych hipotez badawczych, sformułowane zostały 

następujące cele badawcze: 

 Poznanie wpływu procesu ekstruzji na skład chemiczny nasion grochu 

siewnego, jak również zakresu zmian koncentracji poszczególnych składników 

chemicznych w mieszankach pełnoporcjowych po włączeniu różnych 

poziomów surowych i ekstrudowanych nasion grochu.  

 Określenie wpływu wzrastającego poziomu surowych i przetworzonych nasion 

grochu siewnego w mieszance pełnoporcjowej na wyniki produkcyjne kurcząt 

rzeźnych, strawność składników pokarmowych, wartość energii metabolicznej 

(AMEN) jak również ilość wydalonego kwasu sjalowego.  

4.3.2.2.2. Praca 2; punkt 4.2.2. 

W drugiej pracy naukowej wchodzącej w skład osiągnięcia habilitacyjnego 

sformułowano trzy hipotezy badawcze: 

 Proces ekstruzji wpływa na zmniejszenie koncentracji substancji 

antyżywieniowych w nasionach łubinu wąskolistnego. 
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 Ekstrudowane nasiona łubinu wąskolistnego charakteryzują się wyższą niż 

surowe nasiona wartością pokarmową i energetyczną w żywieniu kurcząt 

rzeźnych. 

 Zastosowanie ekstrudowanych nasion łubinu wąskolistnego przyczyni się do 

poprawy wyników produkcyjnych kurcząt rzeźnych. 

W celu udowodnienia postawionych hipotez badawczych, sformułowane zostały 

następujące cele badawcze: 

 Określenie wpływu procesu ekstruzji na zmianę zawartości substancji 

antyżywieniowych w nasionach łubinu wąskolistnego.  

 Oszacowanie wartości pokarmowej i energetycznej surowych i ekstrudowanych 

nasion tego łubinu.  

 Poznanie wpływu wzrastającego poziomu surowych i ekstrudowanych nasion 

łubinu wąskolistnego w mieszance pełnoporcjowej na wyniki produkcyjne 

kurcząt rzeźnych.   

4.3.2.2.3. Praca 3; punkt 4.2.3 

W ostatniej pracy naukowej wchodzącej w skład osiągnięcia habilitacyjnego 

wysunięto następujące hipotezy badawcze: 

 Proces ekstruzji zmniejsza zawartość skrobi opornej i substancji 

antyżywieniowych w nasionach bobiku.  

 Zastosowanie ekstrudowanych nasion zwiększa możliwość wykorzystana 

nasion bobiku w mieszankach pełnoporcjowych dla kurcząt rzeźnych i poprawia 

podstawowe parametry jakości mięsa.   

W celu potwierdzenia lub odrzucenia powyższych hipotez badawczych 

sformułowano następujące cele badawcze:  

 Poznanie wpływu zastosowanego procesu baro-termicznego jakim jest ekstruzja 

na skład chemiczny nasion bobiku, jak również zakresu zmian koncentracji 

poszczególnych składników chemicznych w mieszankach pełnoporcjowych po 

włączeniu 30% surowych i ekstrudowanych nasion bobiku.  

 Określenie wpływu 30% poziomu surowych i przetworzonych nasion bobiku 

siewnego w mieszance pełnoporcjowej na wyniki produkcyjne kurcząt 

rzeźnych, strawność składników pokarmowych, wartość AMEN, ilość 

wydalonego kwasu sjalowego i podstawowe parametry jakości mięsa. 
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4.3.4. Omówienie wyników  

Ad. 4.2.1 Hejdysz M., Kaczmarek S.A., Adamski M., Rutkowski A. 2017.  Influence 

of graded inclusion of raw and extruded pea (Pisum sativum L.) meal on the 

performance and nutrient digestibility of broiler chickens. Animal Feed Science and 

Technology 230, 114-125.  

 Doświadczenie trwało 35 dni i przeprowadzone zostało na 960 jednodniowych 

kogutkach linii ROSS 308, podzielonych na 11 grup doświadczalnych. Kurczęta 

należące do pierwszej grupy, zwanej dalej kontrolną, żywione były standardową 

mieszanką kukurydziano-sojową. Pozostałe grupy doświadczalne różniły się formą 

zastosowanych w paszy nasion grochu (surowe lub ekstrudowane) odmiany biało 

kwitnącej Tarchalska jak również poziomem nasion grochu w mieszance 

pełnoporcjowej (100 g/kg, 200 g/kg, 300 g/kg, 400 g/kg, 500 g/kg mieszanki). 

Mieszanki doświadczalne zostały zbilansowanie m.in. na podstawie danych 

przestawionych w pracy naukowej Hejdysz i in. (2016a). 

W przeprowadzonym doświadczeniu zastosowanie procesu ekstruzji 

spowodowało zmniejszenie koncentracji skrobi opornej z 185g/kg sm do 13g/kg sm 

nasion jak również fosforu w formie fitynowej (z 1,6 g/kg sm do 1,15 g/kg sm nasion) 

i  inhibitorów trypsyny (z 0,4 g/kg sm do 0,32 g/kg sm nasion) w nasionach grochu 

siewnego. Ponadto analiza chemiczna ekstrudowanych nasion wykazała zmniejszenie 

koncentracji NDF i ADF odpowiednio o 30 i 12 %. Podobne zmiany jak w nasionach 

zostały odnotowane w mieszankach doświadczalnych zawierających surowe i 

ekstrudowane nasiona grochu siewnego. Zastosowanie ekstrudowanych nasion grochu 

siewnego wpłynęło statystycznie istotnie na zwiększenie przyrostów masy ciała bardzo 

młodych piskląt (0-14 dnia życia). W pozostałych okresach (15-35 dnia) oraz całym 

odchowie (0-35 dnia) nie stwierdzono wpływu ekstrudowanych nasion na wartość tego 

parametru. Analiza kontrastów ortogonalnych wykazała liniowe i kwadratowe 

zmniejszenie masy ciała kurcząt wraz ze wzrostem poziomu surowych i 

ekstrudowanych nasion grochu w mieszance pełnoporcjowej. Największe obniżenie 

masy ciała odnotowano po zastosowaniu 500g nasion/kg mieszanki. W 

przeprowadzonym doświadczeniu, dla spożycia paszy potwierdzona została interakcja 

pomiędzy formą nasion, a ich udziałem w mieszance. Wzrastający poziom nasion 

grochu w formie ekstrudowanej powodował intensywniejsze zmniejszanie spożycia 

paszy przez kurczęta, co było odwrotnie proporcjonalne niż u kurcząt spożywających 

mieszankę z surowych nasion.  Współczynnik wykorzystania paszy (FCR) był istotnie 

niższy w grupach ptaków żywionych ekstrudowanymi nasionami. Jednakże w 

obydwóch przepadkach, wzrastający poziom nasion grochu pogorszał oceniany 

parametr, co zostało potwierdzone w analizie kontrastów ortogonalnych. W 

przeprowadzonym doświadczeniu stwierdzona została interakcja pomiędzy czynnikami 

doświadczalnymi dla retencji suchej masy, wartości AMEN, strawności jelitowej suchej 

masy białka ogólnego, tłuszczu surowego oraz skrobi. Prezentowane parametry 

charakteryzowały się istotnie wyższymi wartościami w grupach ptaków żywionych 

ekstrudowanymi nasionami grochu. Statystycznie istotny, niekorzystny wpływ poziomu 
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grochu w mieszance odnotowany został w grupie ptaków żywionych surową jego formą 

(zależność liniowa i kwadratowa). Ekstrudowane nasiona grochu nie wpłynęły na ilość 

wydalanego kwasu sjalowego. Z kolei poziom grochu wpłynął liniowo na zwiększenie 

wydalania wolnego kwasu sjalowego u kurcząt żywionych surową formą grochu.  

 

Ad. 4.2.2 Hejdysz M, Kaczmarek S.A., Kubiś M., Jamroz D., Kasprowicz-Potocka 

M., Zaworska A., Rutkowski A. 2018. Effect of increasing levels of raw and extruded 

narrow-leafed lupin seeds in broiler diet on performance parameters, nutrient 

digestibility and AMEN value of diet. Journal of Animal and Feed Sciences. 27, 55–

64.  

Podjęte wcześniej badania rozszerzono o kolejny gatunek roślin strączkowych jakim 

był łubin wąskolistny. W pracy tej przeprowadzono dwa niezależne doświadczenia. W 

pierwszym oceniona została wartość pokarmowa i energetyczna (AMEN) surowych i 

ekstrudowanych nasion łubinu w doświadczeniu na kurczętach rzeźnych. Natomiast w 

drugim doświadczeniu określony został wpływ ekstrudowanych nasion łubinu 

wąskolistnego na wyniki produkcyjne kurcząt rzeźnych.  

Pierwsze doświadczenie przeprowadzone zostało na 60-ciu, 16 dniowych kogutkach 

linii ROSS 308, utrzymywanych w klatach bilansowych. Ptaki podzielone zostały na 

trzy grupy (kontrolna i dwie doświadczalne). Każda grupa składała się z 20 powtórzeń. 

W przeprowadzonym doświadczeniu, ptaki przez okres 5 dni otrzymywały mieszankę 

zawierającą 80% diety podstawowej i 20% surowych lub ekstrudowanych nasion łubinu 

wąskolistnego odmiany Boruta. Po zakończeniu doświadczenia i kolekcji prób 

(kałomocz, treść jelita cienkiego), przy pomocy metody różnicowej oszacowana została 

wartość pokarmowa i energetyczna (AMEN) surowych i ekstrudowanych nasion łubinu.  

W drugim doświadczeniu, które trwało 35 dni, 960 jednodniowych kogutków linii 

ROSS 308 podzielonych zostało na 11 grup. Kurczęta należące do pierwszej grupy, 

zwanej kontrolną, żywione były standardową mieszanką kukurydziano-sojową. 

Pozostałe grupy (doświadczalne) różniły się formą nasion łubinu wąskolistnego, jak 

również ich udziałem w mieszance pełnoporcjowej (50 g/kg, 100 g/kg, 200 g/kg, 250 

g/kg, 300 g/kg mieszanki). 

Analiza składu chemicznego surowych i ekstrudowanych nasion łubinu 

wąskolistnego nie wykazała znaczących różnic w składzie chemicznym w wyniku 

zastosowanego procesu uszlachetniającego. Ekstrudowane nasiona łubinu 

wąskolistnego charakteryzowały się niższą koncentracją NDF (surowe – 259g/kg sm; 

ekstrudowane – 210g/kg sm) i fosforu w formie fitynowej (surowe – 4.42g/kg sm; 

ekstrudowane – 4.21g/kg sm) niż nasiona surowe. W przypadku pozostałych 

składników chemicznych nie stwierdzono znaczących różnic miedzy nasionami 

surowymi i ekstrudowanymi. Proces ekstruzji nieznacznie poprawił wartość 

pokarmową i energetyczną nasion łubinu. Nasiona takie charakteryzowały się istotnie 

wyższą retencja azotu i jelitową strawnością tłuszczu surowego i metioniny. W 

przypadku retencji suchej masy i AMEN odnotowano tendencje (p<0.1) do zwiększenia 
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wartości tych parametrów w wyniku ekstruzji. Wartość pozostałych parametrów, w tym 

jelitowej strawności suchej masy, białka ogólnego i aminokwasów, nie różniła się 

statystycznie między grupami zawierającymi surowe i ekstrudowane nasiona. Analiza 

wyników produkcyjnych kurcząt rzeźnych, uzyskanych w doświadczeniu drugim, 

wykazała nieznaczną, ale statystycznie istotną poprawę przyrostów masy ciała kurcząt 

żywionych mieszanką zawierającą ekstrudowane nasiona łubinu wąskolistnego. 

Zastosowanie ekstrudowanych nasion nie wpłynęło istotnie na zmianę spożycia paszy 

czy jej wykorzystanie. Analiza kontrastów ortogonalnych wykazała kwadratowe 

zmniejszenie się masy ciała i zwiększenie współczynnika wykorzystania paszy (FCR) 

wraz ze wzrostem poziomu surowych i ekstrudowanych nasion łubinu w mieszance 

pełnoporcjowej. Największe obniżenie masy ciała kurcząt i zwiększenie współczynnika 

wykorzystania paszy odnotowano po zastosowaniu 300g surowych i ekstrudowanych 

nasion na kilogram mieszanki.  

 

Ad. 4.2.3 Hejdysz M., Kaczmarek S.A., Kubiś M., Adamski M., Perz K., Rutkowski 

A. 2019. The effect of faba bean extrusion on the growth performance, nutrient 

utilization, metabolizable energy, excretion of sialic acids and meat quality of 

broiler chickens. Animal 9, 1-8.  

Badania te zostały poszerzone o szczegółową analizę strawności aminokwasów oraz 

wpływu ekstrudowanego bobiku na jakość mięsa. W pracy przeprowadzono jedno 

doświadczenie. które trwało 35 dni. W badaniu wykorzystano 160 jednodniowych 

kogutków linii ROSS 308, podzielonych na dwie grupy. Każda grupa składała się z 10 

powtórzeń. Ptaki żywione były mieszanką kukurydziano-sojową zawierającą 30% 

surowych lub ekstrudowanych nasion bobiku odmiany biało kwitnącej (Amulet). 

Mieszanki doświadczalne zostały zbilansowanie m.in. na podstawie danych 

przestawionych w pracy naukowej autorstwa Hejdysz i in. (2016b).    

Analiza składu chemicznego surowych i ekstrudowanych nasion bobiku wykazała 

bardzo podobne zależności jakie zostały potwierdzone w przypadku grochu siewnego. 

Ekstrudowane nasiona bobiku charakteryzowały się niższą koncentracją skrobi opornej 

(surowe – 202g/kg sm; ekstrudowane – 11g/kg sm) i fosforu w formie fitynowej (surowe 

– 3,52g/kg sm; ekstrudowane – 2,61g/kg sm) niż nasiona surowe. Podobna zmiana 

odnotowana została również przypadku NDF i ADF (surowe – 227 g/kg sm, 120 g/kg 

sm; ekstrudowane – 151 g/kg sm, 98 g/kg sm). Zmniejszanie ilości powyższych 

związków chemicznych również odnotowano w mieszance pełnoporcjowej 

zawierającej ekstrudowane nasiona.  Analiza wyników produkcyjnych kurcząt rzeźnych 

nie wykazała statystycznie istotnego wpływu ekstrudowanych nasion bobiku na 

zwiększenie masy ciała kurcząt rzeźnych. Jednakże odnotowano statystycznie istotny 

wpływ ekstrudowanych nasion na zmniejszenie spożycia paszy i jej wykorzystanie 

przez kurczęta rzeźne. Proces ekstruzji znacząco wpłynął na poprawę retencji suchej 

masy i azotu, zwiększenie wartości energii metabolicznej (AMEN) czy w znaczącej 

większości parametrów pozornej strawności jelitowej (sucha masa, skrobia, 

aminokwasy). Zastosowanie ekstrudowanych nasion bobiku również spowodowało 
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zmniejszanie ilości wydalanego kwasu sjalowego, który informuję o skali strat 

endogennych. W przeprowadzonym doświadczeniu nie odnotowano wpływu 

ekstrudowanych nasion na wartość podstawowych parametrów informujących o jakości 

mięsa drobiowego (pH, wodochłonność).         

Wyniki uzyskane w ramach powyższej pracy przyczyniły się do uzyskania projektu 

badawczego z Narodowego Centrum Nauki – Miniatura 1 pt. „Wpływ zróżnicowanych 

warunków termicznych towarzyszących podczas ekstruzji na powstawanie izomerów 

kwasu fitynowego oraz strawność składników pokarmowych oznaczonych w 

doświadczeniu na kurczętach rzeźnych” Nr rej. 2017/01/X/NZ9/01235 

Uzyskane wyniki zaprezentowane w osiągnięciu habilitacyjnym zostały 

podsumowane w rozdziale monografii (Ad. 4.2.4) pt.: „Zalecenia żywieniowe 

dotyczące stosowania krajowych pasz wysokobiałkowych pochodzenia roślinnego dla 

świń i drobiu”  zatytułowanym „Aktualny stan badań nad efektywnością stosowania 

krajowych pasz białkowych w żywieniu kurcząt, kur i drobiu wodnego” 

Monografia została przekazana Ośrodkom Doradztwa Rolniczego, wytwórniom pasz 

oraz technikom rolniczym na terenie całego kraju. Stanowi ona aktualne, praktyczne 

kompendium wiedzy na temat możliwości stosowania krajowych pasz białkowych w 

żywieniu drobiu. 

 

            4.3.5. Podsumowanie i wnioski  

  W cyklu przeprowadzonych badań żywieniowych dokonano analizy obrazującej 

możliwość zastosowania procesu ekstruzji w celu możliwości zwiększenie 

wykorzystania nasion bobiku, grochu i łubinu wąskolistnego w żywieniu kurcząt 

rzeźnych.  

 4.3.5.1. Główny wniosek osiągnięcia habilitacyjnego 

  W osiągnięciu habilitacyjnym potwierdzona została hipoteza badawcza, iż  

proces ekstruzji wpływa na zwiększenie możliwości wykorzystania nasion wybranych 

roślin strączkowych (groch siewny, bobik, łubin wąskolistny) w żywieniu kurcząt 

rzeźnych. 

4.3.5.1.1. Szczegółowe wnioski wynikające z  poszczególnych prac wchodzących w 

skład osiągnięcia habilitacyjnego.  

4.3.2.2.1.  Praca 1; punkt 4.2.1. 

W pierwszej pracy naukowej wchodzącej w skład osiągnięcia habilitacyjnego 

wysunięto następujące wnioski:  

 Proces ekstruzji wpływa na poprawę składu chemicznego nasion grochu 

siewnego poprzez redukcje niektórych substancji antyżywieniowyh (fosfor 

fitynowy, inhibitory trypsyny) i skrobi opornej. 
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 Zastosowanie procesu ekstruzji zwiększa przydatność żywieniową nasion 

grochu w żywieniu kurcząt rzeźnych.  

4.3.2.2.2. Praca 2; punkt 4.2.2. 

W drugiej pracy naukowej wchodzącej w skład osiągnięcia habilitacyjnego 

wysunięto następujące wnioski: 

 Proces ekstruzji wpływa nieznacznie na poprawę składu chemicznego nasion 

łubinu wąskolistnego poprzez redukcję NDF i fosforu w formie fitynowej. 

 Wartość pokarmowa i energetyczna ekstrudowanych nasion łubinu 

wąskolistnego jest nieznacznie wyższa w porównaniu do nasion surowych.   

 Zastosowanie ekstrudowanych nasion łubinu wąskolistnego w mieszance 

pełnoporcjowej w niedużym stopniu poprawia wyniki produkcyjne kurcząt 

rzeźnych.  

4.3.2.2.3. Praca 3; punkt 4.2.3 

W ostatniej pracy naukowej wchodzącej w skład osiągnięcia habilitacyjnego 

wysunięto następujące wnioski: 

 Proces ekstruzji wpływa na poprawę składu chemicznego nasion bobiku poprzez 

redukcję fosforu w formie fitynowej i skrobi opornej. 

 Zastosowanie ekstrudowanych nasion bobiku wpływa na zwiększenie 

możliwości wykorzystana nasion tej rośliny w mieszankach pełnoporcjowych 

dla kurcząt rzeźnych. 

 Nie potwierdzono pozytywnego wpływu zastosowania ekstrudowanych nasion 

bobiku  na podstawowe parametry jakości mięsa kurcząt rzeźnych.   

 

           4.3.6. Spis literatury  

 Diaz D., Morlacchini M., Masoero F., Moschini M., Fusconi G., Piva G. 2006. Pea seeds 

(P. sativum), faba beans (Vicia faba var. minor) and lupin seeds (Lupinus albus var. 

multitalia) as protein sources in broiler diets. effect of extrusion on growth performance. 

Italian Journal of Animal Science 5: 43–53. 

 Ebsim S. 2013. Establishing the nutritional value of field pea as affected by feed 

processing and pea cultivar for poultry. University of Saskatchewan, Praca doktorska. 

 Gazia S. 2003. Extrusion of Grains in Horse Feeds. From 

https://www.cyberhorse.com.au (accessed 01.02.07.). 

 Gunawardena C. K., Zijlstra R. T., Beltranena E. 2010. Characterization of the 

nutritional value of air-classified protein and starch fractions of field pea and zero-

tannin faba bean in grower pigs. Journal of Animal Science 88: 660–670. 

 Hejdysz M., Kaczmarek S.A., Rutkowski A. 2016a. Effect of extrusion on the 

nutritional value of peas for broiler Chickens. Archives of Animal Nutrition 70: 364-

77.  



13 
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endosperm hardness, drying temperature and microbial enzyme supplementation on the 

performance of broiler chickens. Animal Production Science 54: 956-965. 

 Nalle C. L, Ravindran G, Ravindran V. 2008. Influence of extrusion on the nutritive 

value of peas. Proceedings of the Massey Technical Update Conference. 10: 102–107. 

 Leterme P., Monmart T., Thewis A. 1992. Varietal distribution of the trypsin inhibitors 

activity in peas (Pisum sativum L.). Animal Feed Science Technology 37: 309-3015. 

 Lichovnikova M., Zeman L., Kracmar S., Klecker D. 2004. The effect of the extrusion 

process on the digestibility of feed given to laying hens. Animal Feed Science 

Technology 116: 313–318. 

 Sievert D., Pomeranz Y. 1989. Enzyme-resistant starch. I. Characterization and 

evaluation by enzymatic, thermoanalytical, and microscopic methods. Cereal 

Chemistry 66: 342–7. 

 Weurding R. E., Veldman A., Veen W. A. G., Van der Aar P. J., Verstegen M. W. A. 

2001. In vitro starch digestion correlates well with rate and extent of starch digestion in 

broiler chickens. The Journal of Nutrition 131: 2336–2342. 

 

5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową albo artystyczną 

realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, 

w szczególności zagranicznej. 

 

W ciągu ostatnich lat swoją aktywność naukową przejawiałem również na innych 

uczelniach wyższych:  

 

 Univeristy of Manitioba (Kanada) 

Data nawiązania współpracy: od 04.2016 do dziś 

Osoba: prof. Bogdan Słomiński, prof. Anna Rogiewicz 

Forma współpracy: współpraca z zakresu badań naukowych, 

przygotowywanie wspólnych projektów badawczych i publikacji naukowych. 

Cel współpracy: Doskonalenie wartości pokarmowej oraz energetycznej 

surowców paszowych wykorzystywanych w żywieniu zwierząt 

monogastrycznych (śruty rzepakowej, łubinów oraz grochu i bobiku). 

Testowanie niedostępnych jeszcze w sprzedaży enzymów paszowych 

produkowanych przez firmę Canadian Bio-Systems Ins.  
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Aktywność naukowa na Univeristy of Manitioba: W terminie 2019-01-05-

2019-04-13 miałem możliwość odbycia stażu naukowego na Univeristy of 

Manitioba w Kanadzie. W trakcie stażu prowadziłem badania in vitro, których 

celem było rozwiązania problemu wysokiej koncentracji NSP w nasionach 

łubinów. Bardzo zaskakujące i optymistyczne badania wstępne zostały 

wykorzystane w trakcie przygotowania wspólnego projektu naukowego pt.: 

„Studies on the enzymatic degradation of lupine cell wall polysaccharides and 

its effect on the nutrient utilization and the microbiome of the gastrointestinal 

tract of broiler chickens” (Nr rej. 2019/35/D/NZ9/00707), który obecnie jest w 

recenzji w Narodowym Centrum Nauki. Mój pobyt na stażu umożliwił mi 

również uczestnictwo w projekcje naukowym „Understanding the impacts of 

canola meal (low-glucosinolate rapeseed) on gut microbiota and potential 

prebiotic effect of enzymatically-released bioactive fiber components.” Do 

moich obowiązków dotyczących w/w projektu należało: przeprowadzenie 

doświadczania na zwierzętach, analizy chemiczne, analiza statystyczna danych 

 

Obecne efekty współpracy: 

Hejdysz M., Kaczmarek S. A., Rogiewicz A., Rutkowskia A. 2019. Influence 

of graded levels of meals from three lupin species on growth performance and 

nutrient digestibility in broiler chickens. British Poultry Science, 60 :288-296., 

IF – 1,421; liczba pkt. MNiSW – 100  

 

Hejdysz M., Kaczmarek S. A., Rogiewicz A., Rutkowski A. 2018. Influence of 

graded dietary levels of meals from three lupin species on the excreta dry matter, 

intestinal viscosity, excretion of total and free sialic acids, and intestinal 

morphology of broiler chickens. Animal Feed Science and Technology 241 

:223-232. IF – 2,590; liczba pkt. MNiSW – 45 

 

 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 

Data nawiązania współpracy: od 01.2016 do dziś 

Osoba: Prof. dr hab. Marek Adamski  

Forma współpracy: współpraca z zakresu badań naukowych i publikacji ich 

rezultatów  

Cel współpracy:  Możliwość wykorzystania krajowych źródeł białka 

roślinnego w żywieniu zwierząt monogastrycznych. Zwiększenie wartości 

pokarmowej i energetycznej komponentów wykorzystywanych w żywieniu 

drobiu. Ocena wpływu krajowych źródeł białka roślinnego na jakość produktów 

zwierzęcych.  

Aktywność naukowa na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w 

Bydgoszczy: Od 4 lat czynnie uczestniczę w badaniach prowadzonych nad 

jakością mięsa drobiowego i wieprzowego, jak również jakością jaj. Udział w 

wielu doświadczeniach ściśle naukowych, jak równie terenowych, umożliwił mi 

zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu czynników wpływających na cechy 

fizyczne i chemiczne mięsa i jaj. Moja intensywna aktywność naukowa 
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zaowocowała licznymi wspólnymi publikacjami naukowymi, jak również 

promotorstwem pomocniczym Pana mgr Jakuba Bieska, doktoranta Pana 

Profesora Marka Adamskiego, Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 

UTP w Bydgoszczy.      

 

Obecne efekty współpracy: 

Kuźniacka J., Hejdysz M., Banaszak M., Biesek J., Kaczmarek S., Grabowicz 

M., Rutkowski A., Adamski M. 2020. Quality and physicochemical traits of 

carcass and meat from geese fed with lupins-rich feed. Animals 10, 519; 

https://doi.org/10.3390/ani10030519 IF – 1,832; Liczba pkt. MNiSW – 100 

 

Kuźniacka J., Biesek J., Banaszak M., Rutkowski A., Kaczmarek S., Adamski 

M., Hejdysz M. 2020.  Effect of Dietary Protein Sources Substituting Soybean 

Meal on Growth Performance and Meat Quality in Ducks. Animals 10, 133; 

doi:10.3390/ani10010133 IF – 1,832; Liczba pkt. MNiSzW – 100 

 

Hejdysz M., Kaczmarek S.A., Kubiś M., Adamski M., Perz K., Rutkowski A. 

2019. The effect of faba bean extrusion on the growth performance, nutrient 

utilization, metabolizable energy, excretion of sialic acids and meat quality of 

broiler chickens. Animal 9 :1-8. doi: 10.1017/S175173111800366X;, IF – 2,026; 

liczba pkt. MNiSzW – 200 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30621798 

 

Kubiś M., Kaczmarek S.A., Nowaczewski S., Adamski M., Hejdysz M., 

Rutkowski A. 2018. Influence of graded inclusion of white lupin (Lupinus albus) 

meal on performance, nutrient digestibility, and ileal viscosity of laying hens. 

British Poultry Science, 59 :477-484, , IF – 1,421; liczba pkt. MNiSW – 70 

 

Hejdysz M., Kaczmarek S.A., Adamski M., Rutkowski A. 2017.  Influence of 

graded inclusion of raw and extruded pea (Pisum sativum L.) meal on the 

performance and nutrient digestibility of broiler chickens. Animal Feed Science 

and Technology 230: 114-125.; IF – 2,143; liczba pkt. MNiSzW – 45 

 

Rutkowski A., Hejdysz M.*, Kaczmarek S.A., Adamski M., Nowaczewski S., 

Jamroz D. 2017. The effect of addition of yellow lupin seeds (Lupinus luteus L.) 

to laying hen diets on performance and egg quality parameters. Journal of 

Animal and Feed Sciences., 26: 247–256; IF  – 0,900; liczba pkt. MNiSW – 20 

 

W ostatnich latach nawiązałem również współprace z innymi 

jednostkami naukowymi, m.in.: 

 

 

 Norwegian University of Life Sciences i sektor naukowy firmy DSM 

International 

Data nawiązania współpracy: od 06.2018 do dziś  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30621798
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Osoba:  

Prof. Birger Svihus (Norwegian University of Life Sciences) 

Prof. Aaron J. Cowieson (sector naukowy firmy DSM International) 

Forma współpracy: współpraca z zakresu badań naukowych, 

przygotowywanie wspólnych publikacji naukowych. 

Cel współpracy:  Wyodrębnienie cech osobniczych kurcząt rzeźnych 

wpływających na strawność skrobi. Określenie wpływu enzymów 

produkowanych przez firmę DSM na zwiększanie przyswajalności skrobi. 

Charakter współpracy jest przede wszystkim naukowy, ale również jej celem 

jest udoskonalenie obecnych na rynku światowym enzymów paszowych. 

Obecne efekty współpracy: publikacja naukowa w trakcie przygotowania.  

 

 Sektor naukowy firmy NOVUS International 

Data nawiązania współpracy: od 01.2016 do dziś 

Osoba: dr Stanisław Budnik  

Forma współpracy: współpraca z zakresu badań naukowych i publikacji ich 

rezultatów  

Cel współpracy:  Zwiększenie wartości pokarmowej i energetycznej 

komponentów wykorzystywanych w żywieniu drobiu. Zastosowanie produktów 

firmy NOVUS, w tym enzymów paszowych w żywieniu drobiu.    

 

Obecne efekty współpracy: 

Hejdysz M., Kaczmarek S.A. Kubiś M., Wiśniewska Z., Peris S., Budnik S., 

Rutkowski A. 2020. The effect of protease and Bacillus licheniformis on 

nutritional value of pea, faba bean, yellow lupin and narrow-leaved lupin in 

broiler chicken diets. 2020. British Poultry Science, DOI: 

10.1080/00071668.2020.1716303 IF – 1,421; liczba pkt. MNiSW – 100 

 

6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz 

popularyzujących naukę lub sztukę. 

6.1. Osiągnięcia dydaktyczne  

 Od października 2012 roku, na początku jako doktorant następnie na stanowisku 

asystenta i adiunkta, pełnię funkcję nauczyciela akademickiego na 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W ramach tej funkcji prowadziłem 

i prowadzę następujące przedmioty dla studentów stacjonarnych i 

niestacjonarnych:   

o Żywienie zwierząt i paszoznawstwo na kierunkach: Zootechnika, 

Rolnictwo, Weterynaria  

o Zwierzęta w gospodarstwie agroturystycznym na kierunku Turystyka i 

rekreacja 

o Hodowla i użytkowanie drobiu na kierunku Zootechnika 

o Higiena zwierząt na kierunku Weterynaria 

o Higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt na kierunku Zootechnika 

o Chów i hodowla zwierząt na kierunku Weterynaria 
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o Technologia produkcji zwierzęcej na kierunku Weterynaria 

o Proekologiczne metody chowu zwierząt na kierunku Zootechnika 

o Chów i hodowla ptaków ozdobnych  

 Jednym z moich głównych osiągnięć dydaktycznych jest nawiązanie w roku 

2017 współpracy ze Stacją Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego Instytutu 

Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Dworzyskach. Głównym 

celem obecnie trwającej współpracy są wyjazdy terenowe do Stacji w 

Dworzyskach studentów zootechniki w ramach przedmiotu Hodowla i 

Użytkowanie Drobiu, jak również uczestnictwo w kursie seksowania 

(rozpoznania płci) drobiu wodnego. Wspomniane kursy realizowane są każdego 

roku, nieprzerwalnie od trzech lat i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem 

i pozytywnym odbiorem wśród studentów kierunku zootechnika.   

 Kolejnym moim osiągnięciem dydaktycznym jest nawiązanie w 2016 roku 

współpracy w tym zakresie z Zakładem Doświadczalnym Żywienia Zwierząt w 

Gorzyniu. Efektem współpracy jest realizacja postawy programowej przedmiotu 

Hodowla i użytkowanie drobiu w formie teoretycznej i praktycznej. Studenci 

zootechniki, każdego roku mają możliwość zweryfikowania wiedzy 

teoretycznej zdobytej w sali wykładowej w z praktyczną. Realizacja części zajęć 

w Zakładzie Doświadczalnym Żywienia Zwierząt w Gorzyniu umożliwia 

bowiem zapoznanie się z jedną z największych w Polsce kolekcji drobiu 

ozdobnego. Zajęcia realizowane w Zakładzie w Gorzyniu cieszą się dużym 

zainteresowaniem wśród studentów, czego efektem jest bardzo wysoka ocena 

przedmiotu Chów i hodowla drobiu w wypełnianych przez studentów ankietach 

jak również duże zainteresowanie w odbywaniu praktyk zawodowych czy staży 

naukowych.  

 Moja aktywność dydaktyczna przejawia się również w obszarze promotorstwa 

prac inżynierskich i magisterskich. Do dnia dzisiejszego byłem promotorem w 

zakończonych dwóch pracach magisterskich i czterech inżynierskich. Natomiast 

aktualnie sprawuję opiekę na pięcioma pracami inżynierskimi i pięcioma 

pracami magisterskimi. Tematyka badawcza poruszona w w/w rozprawach 

dotyczyła i dotyczy przede wszystkim możliwości wykorzystania krajowych 

źródeł białka roślinnego w żywieniu drobiu, ale również warunków 

środowiskowych w pomieszczeniach dla drobiu, jak również chowu i hodowli 

strusia afrykańskiego oraz emu. W ciągu ostatnich lat byłem również 

recenzentem kilku prac inżynierskich i magisterskich.  

 Od kilku lat jestem również recenzentem w redakcjach czasopism 

międzynarodowych. Tematyka prac, które recenzuję jest przede wszystkim  z 

zakresu żywienia drobiu. Lista czasopism oraz liczba przeprowadzonych 

recenzji została przestawiona poniżej: 

o Animal – 6 

o Animals  - 3 

o The Journal of Animal and Plant Science - 2  

o Journal of Animal and Feed Sciences – 2 

o Annals of Animal Sciences – 2 
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 Do moich osiągnieć dydaktycznych należy również przygotowanie podstawy 

programowej do przedmiotu „Nowoczesne technologie produkcji zwierzęcej” 

kierunek studiów Agrobiznes. W ramach tego przedmiotu studenci zapoznawani 

są z aktualnymi technologiami i rozwiązaniami umożliwiającymi poprawę 

dobrostanu i opłacalności produkcji drobiarskiej.      

 Moja działalność dydaktyczna rozwija się również w kierunku kształcenia kadry 

naukowej. W chwili obecnej jestem promotorem pomocniczy w otwartym 

przewodzie doktorskim Pana mgr inż. Jakuba Bieska z Uniwersytetu 

Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (Uchwała nr 3l9 12018/2019 

Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-

Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 22 marca 

2019). Tematyka badawcza  realizowana w przewodzie doktorskim dotyczy 

wpływu krajowych źródeł białka roślinnego na jakość mięsa drobiowego.   

Pełnie również funkcje promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim 

Pani mgr inż. Katarzyny Perz, studentki pierwszego roku Szkoły Doktorskiej na 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Realizowane badania w ramach tego 

przewodu doktorskiego dotyczą wpływu egzogennej karbohydrazy na wartość 

pokarmową i energetyczną nasion grochu siewnego i bobiku.    

 Do moich nadobowiązkowych aktywności dydaktycznych należy również:  

o Opiekun studentów pierwszego roku kierunku Zootechnika, studia 

stacjonarne II stopnia (od roku akademickiego 2016/2017). 

o Opiekun studentów pierwszego roku kierunku Zootechnika, studia 

niestacjonarne I stopnia (od roku akademickiego 2019/2020). 

o Członek wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia od 2018 r 

o Funkcja egzaminatora na 3 obronach prac magisterskich 

o Członek Komisji Egzaminacyjnej na egzaminach inżynierskich dla 

studentów specjalności Hodowla zwierząt/Hodowla zwierząt 

amatorskich i wolnożyjących, studia stacjonarne i niestacjonarne    

 

6.2. Działalność organizacyjna  

 W ciągu ostatnich lat pracy naukowej wykazywałem się szeroką działalnością 

organizacyjną, która w szczególności dotyczyła organizacji konferencji 

krajowych i międzynarodowych. W ostatnim roku (2019) razem z ś.p. prof. dr 

hab. Andrzejem Rutkowskim i dr hab. Sebastianem Kaczmarkiem miałem 

przyjemność zorganizowania międzynarodowej konferencji „22nd European 

Symposium in Poultry Nutrition (ESPN 2019)”  na ponad 1800 osób skupiającą 

najsłynniejszych naukowców i praktyków na świecie z zakresu żywienia drobiu.  

Do pozostałych spotkań naukowych zrealizowanych głównie przez moją osobę 

należą:    

- I Konferencja Szkoleniowa w ramach Programu Wieloletniego „Ulepszanie 

krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i 

wykorzystania w paszach”;  

- 29th International Poultry Symposium “Science For Practice – Practice” PB 

WPSA, Tarnowo Podgórne;  
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- Ogólnopolska konferencja szkoleniowa pt. Możliwości zastosowania 

krajowych źródeł białka roślinnego w żywieniu zwierząt monogastrycznych 

(Szczegółowa charakterystyka konferencji naukowych została przedstawiona w 

załączniku zatytułowanym „Informacja o osiągnięciach naukowych albo 

artystycznych”). 

 Moja aktywność organizacyjna obejmuje również uczestnictwo w 

Stowarzyszeniach Naukowych. Od 2008 roku należę do Polskiego Towarzystwa 

Zootechnicznego. Natomiast w roku 2012 stałem się członkiem prężnie 

działającego stowarzyszenia drobiarskiego The Polish Branch of World Poultry 

Science Association, w którym w roku 2020 zostałem wybrany na członka 

zarządu i pełnię funkcję skarbnika.  

 Do kolejnego obszaru mojej działalności organizacyjnej zalicza się uczestnictwo 

w kilku komisjach konkursowych, m.in.: 

o Członek Komisji Konkursowej Młodych Badaczy im. Jerzego 

Będkowskiego podczas konferencji - XXX Międzynarodowe 

Sympozjum Drobiarskie PB WPSA, 2018. Zegrze, 

o Członek komisji dotyczącego posiedzenia Sądu Konkursowego Złotego 

Medal na Międzynarodowych Targach Gołębi Pocztowych i Akcesoriów 

(2018/2019) 

o Członek Komisji Konkursowej reprezentującej Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu, mającej na celu przeprowadzenie 

postępowania na stanowisko adiunkta Pani dr inż. Anity Zaworskiej-

Zakrzewskiej (2019) 

o Członek Komisji Konkursowej reprezentującej Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu,  mającej na celu przeprowadzenie 

postępowania na stanowisko adiunkta Pana dr inż. Bartosza Kierończyka 

(2019) 

 W ramach działalności organizacyjnych, od 2012 roku czynnie uczestniczę w 

realizacji wspólnych projektów naukowych o zasięgu krajowym i 

międzynarodowym, w tym tworzeniu konsorcjów z partnerami biznesowymi, w 

tym zagranicznymi m.in. DSM, AB vista, AkzoNobel, Aveve, Bredol, 

Huvepharma, Kemin, Kerry, Novus, Adisseo, B&B, DuPont. Celem wspólnych 

projektów naukowych jest rejestracja dodatków paszowych oraz preparatów 

weterynaryjnych dla drobiu i trzody chlewnej w Unii Europejskiej.  

 W roku 2019/2020 byłem koordynatorem wniosku o przedsięwzięcia z zakresu 

infrastruktury badawczej do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

wielkopolskiego zatytułowanego „Laboratorium polowe B+R kontrolowanego 

chowu trzody chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”. Celem 

przedsięwzięcia jest wybudowanie najnowocześniejszego w naszym kraju 

obiektu doświadczalnego, umożliwiającego przeprowadzanie badań 

strawnościowych i produkcyjnych na trzodzie chlewnej na światowym 

poziomie. W chwili obecnej wniosek jest w fazie oceny merytorycznej.   
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 Moja działalność organizacyjna również przejawia się zacieśnianiu współpracy 

z Wageningen University & Research Centre. W roku 2018 i 2019 

zorganizowałem wyjazd terenowy dla ok. 80 studentów z Holandii do Zakładu 

Doświadczalnego Żywienia Zwierząt w Gorzyniu. Celem wyjazdu była przede 

wszystkim wymiana doświadczeń, jak również prezentacja największej w 

Polsce kolekcji drobiu ozdobnego.   

 W ostatnich latach moja działalność organizacyjna dotyczyła również 

funkcjonowania jednostki naukowej w której zostałem zatrudniony. W latach 

2017-2019 byłem członkiem Rady Katedry Hodowli Zwierząt i Oceny 

Surowców 

 

6.3. Osiągnięcia popularyzujące naukę  

 

 Do moich największych osiągnieć popularyzujących naukę należy Współpraca 

z Wytwórnią Pasz Morawski, która została nawiązana w roku 2012 w ramach 

prowadzonych programów wieloletnich MRiRW. Głównym celem współpracy 

jest wdrożenie wyników otrzymanych w ramach dwóch programów 

wieloletnich „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, 

systemu obrotu i wykorzystania w paszach” i „Zwiększenie wykorzystania 

krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów 

zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju.” w terenie. W chwili 

obecnej, w wyniku nawiązanej współpracy, otrzymane wyniki z moich prac 

naukowych wykorzystywane są przez rolników, hodowców i przedsiębiorstwa 

paszowe.   

 

 Popularyzacje nauki przejawia również w postaci prowadzonych licznych 

szkoleń w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego na terenie całego kraju. W ciągu 

ostatnich sześciu lat liczba przeprowadzonych przeze mnie szkoleń wynosi 26 

(Szczegółowe informacje na temat odbytych szkoleń zostały przedstawione w 

załączniku zatytułowanym „Informacja o osiągnięciach naukowych albo 

artystycznych”). Tematyka szkoleń dotyczyła przede wszystkim  możliwości 

wykorzystywania krajowych źródeł białka roślinnego w żywieniu drobiu i 

trzody chlewnej.  

 

 W ciągu ostatnich lat zajmowałem się również przekazywaniem swojej wiedzy 

poprzez czasopisma popularno-naukowe i portale rolnicze. Łączna liczba 

wszytkach moich artykułów, w których jestem pierwszym autorem lub 

współautorem to 37 (Szczegółowa liczba i opis artykułów została przedstawiona 

w załączniku zatytułowanym  „Informacja o osiągnięciach naukowych albo 

artystycznych”). Tematyka moich artykułów dotyczyła  przede wszystkim 

zagadnień związanych z żywieniem i dobrostanem drobiu i trzody chlewnej.   
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 Swoją wiedzę przekazuję również w postaci monografii naukowych. Ponadto 

od 2018 roku jestem członkiem zespołu redakcyjnego „Zalecenia żywieniowe i 

wartość pokarmowa pasz dla drobiu” Siedziba redakcji Instytut fizjologii i 

Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk. W chwili 

obecnej jestem współautorem monografii naukowej „Zalecenia żywieniowe i 

wartość pokarmowa pasz dla drobiu„ oraz w dwóch rozdziałów w monografii 

zatytułowanej „ Zalecenia żywieniowe dotyczące stosowania krajowych pasz 

wysokobiałkowych pochodzenia roślinnego dla świń i drobiu.” 

 

 

7. Oprócz kwestii wymienionych w pkt. 1-6, wnioskodawca może podać inne 

informacje, ważne z jego punktu widzenia, dotyczące jego kariery zawodowej. 

 

 W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczyłem w 11 projektach naukowych. Na 

chwilą obecną 9 projektów jest ukończonych natomiast 2 są w toku realizacji. W 4 

projektach pełniłem funkcję kierownika (3 projekty - Dotacja celowa przeznaczonej na 

badania dla młodych naukowców; 1 projekt – miniatura 1, Narodowe Centrum Nauki) 

natomiast w 7 pełniłem funkcje wykonawcy (Szczegółowe informacje na temat 

projektów badawczych, przedstawione zostały w załączniku zatytułowanym  

„Informacja o osiągnięciach naukowych albo artystycznych”). 

 

 W swojej karierze naukowej byłem laureatem licznych stypendiów naukowych oraz 

konkursów, m.in.: 

o 2009/2010 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

o 2010/2011 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

o 2011/2012 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

o 2012/2013 Stypendium doktoranckie przyznawane przez Uniwersytet  

Przyrodniczy w Poznaniu; 

o I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę dyplomową 

organizowanym przez firmę De Heus.  

o 2013/2014 Stypendium doktoranckie przyznawane przez Uniwersytet  

Przyrodniczy w Poznaniu; 

o 2013/2014 Stypendium naukowe przyznawane przez Uniwersytet  

Przyrodniczy w Poznaniu; 

o 2013/2014 Stypendium projakościowe przyznawane przez Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu; 

o 2014/2015 Stypendium naukowe przyznawane przez Uniwersytet  

Przyrodniczy w Poznaniu; 

o 2014 Stypendium i Wsparcie Towarzyszące w ramach projektu pt. „Wsparcie 

stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu 

widzenia rozwoju Wielkopolski”, Pod działanie 8.2.2 PO KL realizowanego w 

latach 2013-2014. 

o 2015/2016 Stypendium doktoranckie przyznawane przez Uniwersytet  

Przyrodniczy w Poznaniu; 
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o 2015/2016 Stypendium naukowe przyznawane przez Uniwersytet  

Przyrodniczy w Poznaniu; 

o 2015/2016 Stypendium projakościowe przyznawane przez Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu; 

o 2020-2022  Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

 

 

 

…………………………………….. 

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

 


