
Tematyka badań prowadzonych w Katedrze Żywienia i Dietetyki Zwierząt 
 

1. Fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt 

 

- Wpływ pochodzenia, rodzaju oraz technologii produkcji pasz i dodatków paszowych 

na procesy trawienia w różnych odcinkach przewodu pokarmowego przeżuwaczy 

- Metabolizm u krów mlecznych w okresie przejściowym (przemiany w wątrobie) 

- Wpływ rodzaju i dawki tłuszczu na procesy trawienne u koni 

- Wpływ dodatku cukrów prostych i dwucukrów na przemiany składników 

pokarmowych w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy skubiących 

 

2. Wpływ czynników żywieniowych na rozwój i funkcje układu pokarmowego i 

odpornościowego zwierząt 

 

- Żywieniowe metody oddziaływania na rozwój i funkcje układu pokarmowego cieląt- 

badania na poziomie molekularnym (nutrigenomika)  

- Żywieniowe metody oddziaływania na rozwój i funkcje układu odpornościowego 

cieląt - badania na poziomie molekularnym (nutrigenomika)  

 

3. Wpływ procesów technologicznych na wartość pokarmową pasz 

 

- Wpływ rodzaju surowców roślinnych oraz dodatków do zakiszania na skład 

chemiczny i mikrobiologiczny oraz wartość pokarmowa i stabilność tlenową kiszonek 

- Wpływ metody konserwacji pasz na rozkład składników pokarmowych w żwaczu oraz 

strawność w jelitach 

- Wpływ procesów technologicznych (temperatura, ciśnienie, para wodna) na rozkład 

składników pokarmowych w żwaczu oraz strawność w jelitach 

 

4. Ocena wartości pokarmowej pasz 

 

- Szacowanie wartości pokarmowej pasz według różnych systemów 

- Wykorzystanie spektroskopu odbicia w bliskiej podczerwieni (NIRS) w analizie 

składu chemicznego i wartości pokarmowej pasz 

 

5. Wpływ żywienia na wartość odżywcza produktów zwierzęcych 

 

- Wpływ dodatku chronionych aminokwasów i tłuszczów na skład mleka krów 

 

6. Choroby metaboliczne oraz wpływ czynników abiotycznych na organizm zwierząt 

 

- Prewencja żywieniowa zaburzeń metabolicznych krów mlecznych  

- Prewencja nadwagi i otyłości psów i kotów 

 

7. Praktyczne żywienie zwierząt 

 

- Praktyczne żywienie krów mlecznych 

- Systemy odchowu cieląt 

- Wykorzystanie żyta hybrydowego w dawkach dla krów mlecznych  

- Żywienie psów i kotów 

- Żywienie zwierząt w ogrodach zoologicznych 



Opiekunowie prac dyplomowych 

 

Prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski 

Tematyka badawcza: 

- Prewencja żywieniowa chorób metabolicznych i zaburzeń w rozrodzie krów 

mlecznych 

- Metabolizm u krów mlecznych w okresie przejściowym (przemiany w wątrobie) 

- Wpływ czynników żywieniowych na rozwój i funkcje układu pokarmowego i 

odpornościowego cieląt (badania z wykorzystaniem metod molekularnych) 

- Wpływ procesów technologicznych na wartość pokarmową pasz - rozkład w żwaczu i 

strawność jelitowa 

- Praktyczne żywienie krów mlecznych i cieląt  

 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 

„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 występowanie podostrej kwasicy żwacza” 

„Glukoneogeneza u wysokowydajnych krów mlecznych” 

 „Dodatki paszowe stosowane w prewencji  podostrej kwasicy żwacza” 

 

 

Prof. dr hab. . Jan B. Pyś 

- 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 żywieniową 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. 

 

Przykładowe 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” 

 

  



Dr hab. Piotr Micek, prof. UR 

Tematyka badawcza: 

 

- zastosowanie systemu INRA do wartościowania i normowania pasz dla przeżuwaczy; 

- wykorzystanie nowych metod badan in vitro do określania strawności i wartości 

energetycznej pasz dla przeżuwaczy; 

- 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 dynamikę 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 (białko chronione, glinokrzemiany) 

- przydatność paszowa rzepakowych produktów ubocznych;  

- ochrona białka i aminokwasów pasz przed rozkładem w żwaczu; 

- badania rozkładu w żwaczu i strawności jelitowej pasz u przeżuwaczy; 

- wykorzystanie dodatków tłuszczowych w żywieniu koni. 

 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 

„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 hab. Jarosław Kański 

Tematyka badawcza: 

- zastosowanie spektroskopii odbiciowej w bliskiej podczerwieni (NIRS) w analityce pasz. 

- opracowywanie kalibracji dla spektrofotometrów NIRS do szacowania składu chemicznego 

i wartości pokarmowej pasz objętościowych 

- wartościowanie pasz dla przeżuwaczy; 

- walidacja nowych metod badań strawności i wartości energetycznej pasz dla przeżuwaczy; 

 

Przykładowe tematy prac: 

„Możliwość analizy składu chemicznego kiszonek metodą NIRS” 

„Możliwość analizy składu chemicznego siana metodą NIRS” 

„Zastosowanie metody NIRS do wyceny wartości pokarmowej pasz w systemie INRA” 

„Wykrywanie metodą NIRS zafałszowań białka w paszach” 

„Porównanie dokładności wybranych metod analitycznych” 

„Meta-analiza zawartości ADIN w paszach w przewidywaniu efektów produkcyjnych krów” 

„Meta-analiza oceny kiszonek kukurydzy jako źródła energii w dawkach dla krów” 

 

 



Dr inż. Paweł Górka 

Tematyka badawcza: 

- żywienie nowonarodzonych ssaków; 

- wpływ żywienia na rozwój i funkcje przewodu pokarmowego przeżuwaczy; 

- wpływ składników pokarmowych na ekspresje genów – badania nutrigenomiczne; 

- optymalizacja żywienia wysokowydajnych krów mlecznych; 

- optymalizacja żywienia egzotycznych gatunków przeżuwaczy. 

 

Przykładowe tematy prac: 

„Wpływ wybranych dodatków paszowych na aktywność enzymów rąbka szczoteczkowego i 

efektywność procesów trawienia u owiec” 

„Wpływ wybranych dodatków paszowych na ekspresję białek pośredniczących we 

wchłanianiu glukozy z przewodu pokarmowego kurcząt brojlerów” 

„Wpływ pobrania cukrów prostych oraz skrobi na pobranie pasz i strawność składników 

pokarmowych u wybranych gatunków antylop” 

„Wpływ wybranych dodatków paszowych na wydajność mleczną krów” 

 

Dr inż. Olga Lasek 

Tematyka badawcza: 

- żywienia zwierząt monogastrycznych głównie psów, kotów i zwierząt egzotycznych,  

- rola włókna w żywieniu zwierząt monogastrycznych oraz jego wpływ na mikroflorę 

przewodu pokarmowego,   

- wpływ żywienia psów różnymi sposobami na ich kondycję oraz wydolność,  

- ocena wartość pokarmowa oraz energetyczna karm przemysłowych dla psów i kotów 

- wykorzystanie nowych metod badań in vitro do określania strawności i wartości 

energetycznej karm dla psów i kotów 

- ocena poprawności żywienia zwierząt monogastrycznych z wykorzystaniem metod in vivo 

(badania strawnościowe, markery biologiczne) oraz in vitro (enzymatyczne, gaz test) 

- optymalizacja żywienia zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych, 

- organizacja bazy paszowej w ZOO.  

 

Przykładowe tematy prac: 

- Analiza żywienia psów/ kotów/ zwierząt egzotycznych na podstawie wyników badań 

ankietowych 

- Wpływ wybranych składników pokarmowych na kondycję psów/ kotów 

- Wpływ wybranych składników pokarmowych na procesy fermentacyjne u psów  

- Wpływ wybranych składników pokarmowych na wskaźniki morfologiczne/ biochemiczne 

krwi psów 

- Weryfikacja składu chemicznego karm dla psów/ kotów 

- Preferencje smakowe oraz zachowania żywieniowe zwierząt w ogrodzie zoologicznym  
- Porównanie parametrów fermentacji pasz oznaczonych metodami in-vitro z wykorzystaniem 

kału zwierząt 

 

  



Dr Jadwiga Flaga 

Tematyka badawcza: 

- Nutrigenomika  

- Rozwój układu odpornościowego cieląt i żywieniowe metody stymulacji odporności 

- Badanie wpływu czynników żywieniowych na transkryptom, proteom i metabolom komórek 

układu odpornościowego  

- Rozwój układu pokarmowego cieląt oraz wpływ czynników żywieniowych na ekspresję 

genów (na poziomie mRNA i białka) 

- Żywienie koni 

 

Przykładowe tematy prac: 

- Wiekozależne zmiany w ekspresji receptorów powierzchniowych limfocytów cieląt 

- Wpływ wybranych czynników żywieniowych na rozwój i funkcje układu odpornościowego 

cieląt 

- Wpływ wybranych czynników żywieniowych na rozwój i funkcje układu pokarmowego 

cieląt 

- Zastosowanie dodatków tłuszczowych (oleje, algi, nienasycone kwasy tłuszczowe) w 

żywieniu cieląt i koni 

 

Dr Justyna Barć  

Tematyka badawcza: 

- wykorzystanie hodowli komórkowych do badań toksykologicznych i nutrigenomicznych 

- wpływ mikotoksyn na funkcje hepatocytów w warunkach in vitro 

- wpływ wybranych toksyn na aktywność enzymatyczną oraz ekspresję genów i białek w 

wątrobie 

- molekularne podstawy ketozy u krów mlecznych 

 

 

Przykładowe tematy prac: 

- Wpływ mikotoksyn na wybrane geny i białka markerowe w wątrobie 

- Porównanie ekspresji wybranych genów w wątrobie krów zdrowych i krów z ketozą 

- Wpływ wybranych mikotoksyn na ekspresję genów i białek ketozowej wątroby 

- Wpływ wybranych mikotoksyn na lipogenezę w wątrobie 

- Wpływ wybranych mikotoksyn na glukogenezę w wątrobie 

- Wpływ mikotoksyn na procesy detoksykacyjne w wątrobie 

- Substancje antyodżywcze występujące w paszach dla zwierząt 

- Mikotoksyny występujące w paszach 

- Zaburzenia metaboliczne u zwierząt gospodarkich - molekularne podłoże ketozy 


