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W okresie kilku ostatnich dekad w wielu populacjach bydla mlecznego na swiecie
odnotowano znacz^cy wzrost wydajnosci mleka. Jest to ^ownie efekt intensyfikacji hodowli
pol^czonej z wprowadzaniem nowych technologii produkcji oraz doskonaleniem systemow
zywienia, utrzymania i zarz^dzania stadem. Oprocz wzrostu jednostkowej wydajnosci krow,
odnotowuje si? rowniez negatywne zjawiska, takie jak: pogorszenie odpomosci na choroby,
obnizenie piodnosci i w efekcie skrocenie dlugosci uzytkowania krow. Pewn^ odpowiedzi^ na
te 2Jawiska jest rozwoj ekologicznej produkcji mleka, w ktorej nizsz^ wydajnosc
rekompensuje

wyzsza jakosc produktu. Rolnictwo ekologiczne wychodzi na przeciw

wzrastaj^cej swiadomosci konsumentow co do jakosci i bezpieczehstwa zywnosci oraz
ochrony przyrody. W Polsce, niestety produkcja mleka ekologicznego jest bardzo skromna.
Sposrod 11,3 tys. zwierz^t utrzymywanych w gospodarstwach ekologicznych jedynie 6,5 tys.
produkuje

mleko traktowane jako ekologiczne. Reszta to mleko sprzedawane jako

konwencjonalne, mimo, ze wyprodukowane jest zgodnie z zasadami dla gospodarstw
ekologicznych. Glown^ przyczyn^ takiej sytuacji jest niska i nieproporcjonalna

do

ponoszonych kosztow i nakiadow pracy cena, ktor^ uzyskuj^ rolnicy za mleko ekologiczne.
Ponadto rozwoj ekologicznej

produkcji hamuje

nadmiema

biurokracja

(dhigi czas

oczekiwania na certyfikacj?), state kontrole i MStraszanie rolmkow przez inspektorow
narzucanymi karami.
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W tematyk? ekologicznej produkcji mleka wpisuje si? przedlozona mi do recenzji
praca doktorska Pani mgr inz. Anny Wojcik-Saganek. Autorka podejmuje si? oceny wartosci
odzywczej i przydatnosci technologicznej

mleka pozyskiwanego

w

gospodarstwach

ekologicznych wraz z analiz^ techniczno-ekonomicznq efektywnosci jego produkcji.

CHARAKTERYSTYKA PRACY IUWAGI

Dysertacja jest bardzo obszeraa, napisano jq na 158 stronach, zawiera 22 tabele i
cztery rysunki. Uklad pracy obejmuje: streszczenie w j?zyku polskim i angielskim, wst?p,
przegl^d pismiennictwa, hipotezy badawcze, cele i zakres pracy, metodyk? badan, wyniki
badah i dyskusj?, podsumowanie wynikow i wnioski, bibliografi? i tabele poprzedzone ich
wykazem. Formalna strona pracy nie budzi zastrzezeh.
Krotki dwustronicowy W S T ^ P daje pogl^d co do tematyki i zakresu pracy. Na
nast?pnych 42 stronach w rozdziale PRZEGL4D PISMIENNICTWA, w podr?cznikowy
sposob scharakteryzowano m.in.: biaika mleka i ich fankcjonalne skiadniki, bioaktywne
sktadniki frakcji tluszczowej, przydatnosc technologiczna mleka i zasady produkcji mleka w
gospodarstwach

ekologicznych.

W

podrozdziale

zatytulowanym:

„Jakosc

mleka

z

gospodarstw ekologicznych determinowana zawartosci^ skiadnikow bioaktywnych", Autorka
dokonuje przegl^du wplywu wybranych czynnikow na m.in.: frakcje bialkowe mleka, kwasy
thiszczowe i witaminy. Dowiadujemy si? z niego, ze kapitalne znaczenie ma pastwisko,
b?d^ce podstaw^ zywienia w ekologicznej produkcji mleka. W podrozdziale „Aspekt
rynkowy zywnosci ekologicznej" mgr Wojcik-Saganek w przejrzysty sposob dokonuje
przegl^du programow wsparcia polskich producentow zywnosci ekologicznej oraz prezentuje
krajow^ produkcj? ekologiczin^ na tie innych krajow.
W rozdziale H I P O T E Z Y B A D A W C Z E , C E L E I Z A K R E S P R A C Y Doktorantka
buduj^c hipotez? badawcz^ celnie zacytowala Angowskiego i Domansk^ (2016): „(...)
pozytywne postawy konsumentow wobec produktow ekologicznych nie przekladaj^ si? na
zachowania nabywcze m.in. ze wzgl?du na ogoln^ i fragmentaryczn^ wiedz? w tym zakresie".
Giowna hipoteza badawcza ocenianej pracy zakiada, ze „Mleko produkowane w systemic
rolnictwa ekologicznego moze stanowic dobry surowiec do produkcji serow metodami
tradycyjnymi o podwyzszonych walorach prozdrowotnych oraz cenne zrodlo skladnikow
potrzebnych do zachowania zdrowia i podtrzymywania prawidlowego

fiinkcjonowania

organizmu". Hipotez? t? weryfikowano w badaniach, ktorych podstawowym celem byla
ocena wartosci odzywczej oraz przydatnosci technologicznej

mleka

produkowanego

2

metodami rolnictwa ekologicznego

z uwzgl^dnieniem wplywu wybranych czynnikow

srodowiskowych (systemu oraz sezonu produkcji mleka) i rasy krow. Prowadzone badania
poszerzono o okreslenie dochodowosci gospodarstw ukierunkowanych na produkcj? mleka
ekologicznego w zaleznosci od powierzchni posiadanych uzytkow rolnych. W dalszej cz?sci
tego

rozdzialu

podano

zakres

badan

ze

wskazaniem

czynnosci umozliwiaj^cych

zweryfikowanie przyj?tych hipotez. Podsumowuj^c ten rozdzial stwierdzam, ze hipotezy
badawcze, cele badah i ich zakres sformuiowano prawidlowo. Niepotrzebnie zamieszczono
informacj? dotyczqc^ nazwy programu statystycznego wykorzystanego do obliczeh.
W rozdziale M E T O D Y K A B A D A N Pani Magister Wojcik-Saganek podala, ze
badania przeprowadzila w 42 gospodarstwach, w tym 32 ekologicznych z certyfikatem i 10
konwencjonalnych. Proby mleka pobierala w latach 2010-2012, indywidualnie od krow trzech
ras; simentalska (SM), lokalna rasa polska czarno-biala (ZB) i polska holsztyhsko-fryzyjska
odmiany czarno-bialej (PHF HO), w dwoch sezonach tj. jesienno-zimowym (styczeh-marzec)
oraz wiosenno-letnim

(czerwiec-lipiec). Ponadto Doktorantka wymienila „wazniejsze"

odczynniki i materiaiy oraz „wazniejsz^" aparatur? pomiarow^ i sprz?t pomocniczy
wykorzystane w badaniach. Wydaje sif, ze wlasciwszym okresleniem byloby: podstawowe
lub glowne a nie „wazniejsze", w odniesieniu do uzytych materialow i sprz?tu. Nast?pnie
Autorka w wyczerpuj^cy sposob opisuje przebieg i warunki kolejnych analiz i oznaczen
mleka. W podrozdziale analiza statystyczna wynikow wymienia cechy i podaje modele
liniowe wykorzystane do oceny wplywu wybranych czynnikow na ich wartosci. W programie
S T A T I S T I C A ver. 13.1., za pomoc^ jednoczynnikowej analizy wariancji Doktorantka ocenila
wpiyw systemu produkcji (ekologiczny vs. konwencjonalny), rasy ( S M vs. PHF HO) i sezonu
produkcji (jesienno-zimowy vs. wiosenno-letni) na wartosc analizowanych cech. Wartosci
cech rozpatrywala takze w uktadzie dwuczynnikowej (system produkcji x rasa, system
produkcji x sezon, rasa x sezon produkcji) i trojczynnikowej (system produkcji x rasa x sezon
produkcji) analizy wariancji z interakcj^. Trudno wyjasnic, jak przeprowadzono analizy
dwuczynnikowe uwzgl?dniaj^ce system produkcji i ras? oraz trojczynnikowe, uwzglfdniaj^ce
system produkcji, ras? i sezon produkcji, skoro, jak podano w cz?sci metodycznej na stronach
60-61: w gospodarstwach z systemem ekologicznym utrzymywano wyl^cznie krowy rasy
simentalskiej. Ponadto analiza statystyczna nie uwzgl?dmla roku pobierania prob mleka. Brak
informacji na temat wieku krow, fazy laktacji i ich kondycji, czynnikow mog^cych miec
rowniez wpiyw na wartosci analizowanych cech. Nie znalazlem rowniez informacji na temat
opieki weterynaryjnej i stanu zdrowotnego badanych krow.
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Druga czfsc rozdzialu M E T O D Y K A B A D A N dotyczy oceny ekonomicznej
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gospodarstw ekologicznych, ktore podzielono na trzy grupy (male, srednie i duze), w
zaleznosci od powierzchni posiadanych uzytkow rolnych. Oceny dokonano za okres 12
miesifcy 2011 roku na podstawie informacji uzyskanych z kwestionariusza skierowanego do
rolnikow oraz danych udostfpnionych przez mleczarni?.
Rozdzial W Y N I K I B A D A N I D Y S K U S J A Pani Magister przedstawila na 44 stronach
z wydzieleniem podrozdzialow tematycznych, co ulatwia analiz?. W pierwszej cz?sci ocenila
wpiyw systemu produkcji, rasy i sezonu produkcji na kolejne grapy cech charakteryzuj^ce
wartosc odzywcz^ mleka i jego przydatnosc technologiczn^. Autorka dose szczegoiowo
przedyskutowala zaobserwowane prawidlowosci, wykazuj^c si? tym samym umiej?tnosci^
interpretacji wynikow.
W trakcie lektury tej cz?sci pracy zauwazylem kilka slabszych punktow:
- W cz?sci opisuj^cej zawartosc komorek somatycznych, nie pokusila si? o wyjasnienie
przyczyny roznic w L K S mleka z gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych.
- Autorka zbyt szczegoiowo prezentuje wyniki badah innych autorow. Przykladowo na
stronach 94-95, w 20 wersach szczegoiowo przytacza wyniki z pracy Litwihczuk i in. (2011).
Na podstawie wspolczynnikow korelacji mi?dzy L K S a bioaktywnymi skladnikami mleka
dowodzono w niej wyzszej odpomosci na infekcje graczohi mlekowego ras simentalskiej i
jersey w porownaniu z ras^ holsztyhsko-fiyzyjsk^. Cytowane bardzo obszernie wyniki z tej
pracy w niewielkim stopniu tlumacz^ wyniki badan wlasnych Doktorantki.
- Tabele 7, 10, 13, 16 i 19 prezentuj^ce wyniki trojczynnikowej analizy wariancji s^ w^tpliwe,
poniewaz przeprowadzenie analizy trojczynnikowej z interakcj^ jest niemozliwe, w S5^uacji
gdy w ekologicznym systemic produkcji utrzymywano tylko jedn^ ras? bydla, ras?
simentalsk^.
W dragiej cz?sci rozdzialu W Y N I K I B A D A N I D Y S K U S J A Doktorantka dokonuje
analizy techniczno-ekonomicznej produkcji mleka w gospodarstwach ekologicznych. Analiza
techniczna dotyczy wyposazenia gospodarstw oraz warankow higienicznych panuj^cych w
pomieszczeniach inwentarskich. Oceniaj^c efektywnosc produkcji mleka w gospodarstwach
ekologicznych Autorka w przejrzysty sposob, zestawila poszczegolne kategorie przychodow i
kosztow. Ten fragment pracy oceniam najwyzej. W cz?sci metodycznej wprowadzono poj?cia
poszczegolnych kategorii i sposob ich obliczania, co ulatwilo analiz? wynikow. Omowienie
uzyskanych wynikow i ich interpretacja, rowniez

na wysokim poziomie. Moja uwaga

dotyczy starannosci w doborze zrodd. Na przyklad; na stronie 102 Pani Magister napisala:
„Koszt produkcji jednostki pokannowej z pastwiska jest kilkakrotnie nizszy, anizeli koszt
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produkcji jednostki pozyskiwanej z upraw polowych [Micinski 2015]". Wskazane zrodlo jest
to artykul populamy opublikowany w periodyku „rolnicze abc", autorstwa Micinski Jan i
Dzik Sara. Autorzy ci nie prowadzili badan nad kosztochlonnosci^ produkcji pasz i dlatego
artykuly popularne nie powinny bye wykorzystywane w naukowych opracowaniach.
Zasadnicz^ cz?sc pracy zakohczono rozdzialem PODSUMOWANIE W Y N I K O W I
WNIOSKI, w ktorym Autorka w 18 punktach dokonuje podsumowania przeprowadzonych
badah oraz formuhije

wynikaj^ce z nich wnioski. Weryfikuj^

one przyjfte

tezy.

Najwazniejsze sformulowanie dotycz^ce wplywu systemu produkcji na jakosc mleka,
zamieszczono w punkcie 8. Czytamy tarn: „(...) mleko wyprodukowane w systemic rolnictwa
ekologicznego charakteryzowalo si? gorszym skladem podstawowym, ale lepsz^ jakosci^
cytologiczn^ i korzystniejsz^ zawartosci^ skladnikow fonkcjonalnych. Zawieralo bowiem ono
wi?cej o 14,7% laktoferyny, o 12,6% Mzozymu i cechowalo si? wyzszym udzialem
nienasyconych kwasow tluszczowych, w tym o 48,5% kwasow wielonienasyconych. Mialo
takze lepsze wskazniki przydatnosci technologicznej wazne przy produkcji sera m.in. wyzszy
o 9,0% udzial kazeiny w bialku ogolnym i o 44,8% krotszy czas krzepni?cia." Natomiast
cz?sc ekonomiczn^ pracy mozna podsumowac stwierdzeniem, ze wzrastaj^ca obszarowo
wielkosc gospodarstwa ekologicznego wi^zala si? z uzyskaniem wi?kszego dochodu w
przeliczeniu na 1 krow? i 1 kg mleka oraz, ze uzyskany przychod z chowu bydla pozwolil na
pokrycie kosztow calkowitych i osi^gm?cie dochodu netto z dzialalnosci bez doplat. Doplaty
uzupelnily dochod netto z chowu bydla, a nie stanowily rekompensaty cz?sci kosztow.
Wykaz pismiennictwa obejmuje l^cznie 295 pozycji, w t3mi 13 stron intemetowych i
15 norm i aktow prawnych. Dobor literatury, zarowno pod wzgl?dem przedmiotowego
zakresu jak i poziomu wydawnictw jest na ogol dobry. S^ to zrodla w wi?kszosci sprzed 3-10
lat.
Podsumowuj^c stwierdzam, ze praca Pani mgr inz. Anny Wojcik-Saganek jest
wartosciowym opracowaniem z poznawczego i utylitarnego punktu widzenia. Porusza
problematyk? aktualn% mog^c^ zwi?kszyc efektywnosc produkcji w mniej intensywnych
formach uzytkowama bydla mlecznego. Atutem pracy jest przede wszystkim ocena
efektywnosci produkcji mleka w warunkach ekologicznych. Mam nadziej?, ze uwagi
zamieszczone w ocenie przedstawionej mi dysertacji, Doktorantka uwzgl?dni podczas obrony
oraz przygotowujq^c prac? do publikacji naukowej.
Stwierdzam, ze przedstawione mi do oceny opracowanie autorstwa Pani mgr inz.
Anny Wojcik-Saganek spelnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim okreslone w Ustawie
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o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia
14 marca 2003 roku (Dz. U . Nr 65, poz. 595 z pozn. zm.). Bior^c powyzsze pod uwag?,
wnosz? do Wysokiej Rady Wydziahi Biologii, Nauk o Zwierzftach i Biogospodarki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o dopuszczenie Pani mgr inz. Anny WojcikSaganek do dalszych etapow postfpowania w przewodzie doktorskim i publicznej obrony
pracy.

Z powazaniem
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