
Tematyka badań prowadzonych w Katedrze. 

  

1. Fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt. 

   Określenie wpływu rodzaju paszy, dodatków paszowych, technologii produkcji pasz na procesy 

trawienia w różnych odcinkach przewodu pokarmowego przeżuwaczy.  

2. Wpływ procesów technologicznych na wartośc pokarmową pasz. 

     Określenie wpływu rodzaju surowców roślinnych oraz różnych dodatków konserwujących na 

skład chemiczny i mikrobiologiczny oraz wartość pokarmową i stabilność tlenową kiszonek. 

Określenie wpływu metody konserwacji na rozkład składników pokarmowych kiszonek w 

żwaczu oraz jelitach.   

3. Ocena wartości pokarmowej pasz według nowych systemów ich wartościowania.  

         Szacowanie wartości pokarmowej pasz według systemu INRA 2007 oraz z  wykorzystaniem 

spektroskopu odbicia w bliskiej podczerwieni (NIRS).   

 

4. Wpływ żywienia na wartość odżywczą produktów zwierzęcych.   

          Wpływ dodatku chronionych aminokwasów i tłuszczów na skład mleka krów. Wpływ pełnych 

nasion lnu i rzepaku na skład mięsa i mleka owiec. Wpływ kiszonek z kukurydzy na skład mięsa 

oraz profil kwasów tłuszczowych u owiec.  

5. Praktyczne żywienia zwierząt. 

     Upowszechnianie i wdrażanie systemu INRA  w żywieniu przeżuwaczy. Żywienie koni, drobiu,  

psów, kotów, ptaków amatorskich, fermowych danieli, jeleni i strusi.   

6. Wpływ żywienia na ekspresję genów – podstawy nutrigenomiki. 

 

 

Opiekunowie prac inżynierskich.   

 

Prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski 

Tematyka badawcza: 

- żywienie krów wysokowydajnych – prewencja zaburzeń w rozrodzie i chorób metabolicznych okresu 
okołoporodowego; 

- żywienie cieląt – systemy odchowu i rozwój przewodu pokarmowego; 
- możliwości modyfikowania składu produktów zwierzęcych na drodze pokarmowej; 
- wpływ składników pokarmowych pasz na ekspresję genów (przewód pokarmowy, wątroba); 
- systemy wartościowania pasz i zapotrzebowania zwierząt przeżuwających (w tym programy 

komputerowe stosowane w bilansowaniu dawek pokarmowych); 
- metody stosowane w badaniach żywieniowych (metody z wykorzystaniem zwierząt operacyjnie 

przetorowanych, metody in vitro, technika NIRS); 
- żywienie psów i kotów.  
 



Tematy prac:  

     „Profilaktyka żywieniowa chorób metabolicznych u krów” 

     „Możliwość wykorzystania biotechnologii w żywieniu zwierząt i produkcji pasz” 

     „Przemiany energetyczne w wątrobie krów w okresie okołoporodowym” 

     „Wpływ żywienia mineralno-witaminowego na rozród krów” 

     „Wpływ warunków utrzymania krów na wystepowanie subklinicznej kwasicy żwacza” 

     „Glukoneogeneza u wysokowydajnych krów mlecznych” 

     „Wpływ żywienia na zamieralnośc zarodków u krów mlecznych” 

     „Dodatki paszowe stosowane w prewencji subklinicznej kwasicy żwacza”  

 

Prof. dr hab. Franciszek Borowiec  

Tematyka badawcza: 

- wykorzystanie użytków zielonych oraz produktów konserwacji pasz w żywieniu zwierząt; 
- wpływ różnych procesów technologicznych na skład chemiczny i wartość odżywczą nasion roślin 

oleistych;  
- żywienie owiec (w tym sposoby tuczu jagniąt);  
- substancje antyżywieniowe w paszach dla zwierząt; 
- żywieniowe metody modyfikowania składu chemicznego produktow zwierzęcych. 
 
Tematy prac: 

     „Wykorzystanie probiotyków, prebiotyków i synbiotyków w żywieniu zwierząt”    

     „Wartość pokarmowa i możliwość wykorzystania suszonego wywaru w żywieniu zwierząt” 

     „Rola użytków zielonych w ekologicznym żywieniu zwierząt” 

     „Żywienie jako czynnik poprawiający wartość odżywczą i prozdrowotną produktów pochodzenia 
zwierzęcego”  

 
Dr hab. Piotr Micek 
 
Tematyka badawcza: 
 
- zastosowanie systemu INRA do wartościowania i normowania psz dla przeżuwaczy; 
- wykorzystanie nowych metod badań in vitro do określania strawności i wartości energetycznej pasz 

dla przezuwaczy; 
- wpływ fazy wzrostu zielonek z różnych gatunków zbóż na jakość kiszonek oraz poziom trawienia 

skrobi, białka i aminokwasów w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy; 
- wykorzystanie nasion roślin oleistych w żywieniu przeżuwaczy oraz określenie możliwości 

modyfikowania składu kwasów tłuszczowych mięsa i mleka metodami żywieniowymi; 
- wpływ gatunku i odmiany zbóż na skład chemiczny ziarna, wielkość i dynamike rozkładu 

składników pokarmowych w żwaczu i jelitach, rzeczywistą strawność in vitro, kwasorodność i 
wybrane parametry fizyczne ziarna; 

- żywienie krów mlecznych o wysokim potencjale produkcyjnym (określenie zależności pomiędzy 
żywieniem, a występowaniem zaburzeń metabolicznych, wskaźnikami rozrodu i wynikami 
produkcyjnymi);      

 - opracowanie nowych dodatków paszowych. 
 



Tematy prac: 

     „Struktura fizyczna dawek pokarmowych dla krów mlecznych” 
     „Żywienie cieląt i jałówek hodowlanych” 
     „Systemy żywienia młodego bydła rzeźnego” 
     „Analiza żywienia krów mlecznych na podstawie składu chemicznego mleka i wyników  

produkcyjnych” 
     „Dodatki paszowe w nowoczesnym żywieniu bydła” 
     „Wpływ błędów żywieniowych na wskaźniki rozrodu krów mlecznych” 
     „Rzepak w żywieniu kur niosek i brojlerów” 
       
 
Dr Jarosław Kański  
 
Tematyka badawcza: 
 
- zastosowanie spektroskopii odbiciowej w bliskiej podczerwieni (NIRS) w analityce pasz. 
 
Tematy prac: 

     „Możliwość analizy skałdu chemicznego kiszonek metodą NIRS” 
     „Możliwość analizy skałdu chemicznego siana metodą NIRS” 
     „Zstosowanie metody NIRS do wyceny wartości pokarmowej pasz w systemie INRA” 
 
Dr  Paweł Górka   
 
Tematyka badawcza: 
 
- żywienie zwierząt nowonarodzonych; 
- wpływ żywienia na rozwój przewodu pokarmowego przeżuwaczy; 
- wpływ żywienia na ekspresję genów – badania nutrigenomiczne; 
- żywienie wysokowydajnych krów mlecznych.  
 
Tematy prac: 

     „Czy istnieje optymalny wiek odsadzenia nowonarodzonych ssaków” 
     „Jak zwiększyć efektywność wchłaniania składników pokarmowych z przewodu pokarmowego 

przeżuwaczy” 
     „Wpływ wieku nowonarodzonych cieląt oraz żywienia na ekspresję mRNA genów 

odpowiedzialnych za efektywność procesu glukoneogenezy w wątrobie” 
     „Receptory smaku i ich odpowiedzi na czynniki żywieniowe w przewodzie pokarmowym cieląt” 
 
 
Dr hab. Jan B. Pyś, prof. UR  
 
Tematyka badawcza: 
 
- opracowanie nowych technologii konserwacji zielonek i ziarna zbóż (głównie z kukurydzy i roślin 

alternatywnych), przez zakiszanie; 
- opracowanie sposobów zwiększania odporności kiszonek na rozkład tlenowy; 
- wpływ skażenia środowiska na skład chemiczny i przydatność zywieniową pasz oraz jakość 

produktów zwierzęcych;   
- wykorzystanie alternatywnych surowców paszowych w żywieniu zwierząt;   
- żywienie zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych i ekologicznych; 
- żywienie koni oraz fermowych danieli, jeleni i strusi; 
- żywienie zwierząt w ogrodach zoologicznych.  



 
Tematy prac: 

     „Czynniki decydujące o jakości fermentacji w zakiszanej biomasie roślin” 
     „Mykoflora patogenna występująca w kiszonkach i jej wpływ na zwierzęta”  
     „Bakteryjne, enzymatyczne i chemiczne dodatki kiszonkarskie” 
     „Kiszonki w żywieniu zwierząt monogastrycznych” 
     „Gazy kiszonkowe i ich oddziaływanie na środowisko”      
      „Przemysłowe szkodliwe i toksyczne związki chemiczne oraz ich wpływ na zwierzęta 

gospodarskie”  
     „Pierwiastki śladowe w żywieniu trzody chlewnej”  
     „Pierwiastki śladowe w żywieniu drobiu” 
     „Rośliny alternatywne w żywieniu zwierząt”  
     „Rośliny szkodliwe i toksyczne w żywieniu koni” 
           
 
 
 


