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Celem prowadzonych przeze mnie badań jest określenie zróżnicowanego wpływu miedzi 

i kwasu mlekowego na efekty produkcyjne i wskaźniki biochemiczne tkanek oraz krwi indyków. 

Wyniki produkcyjne zostały określone podczas odchowu indyków poprzez cotygodniową kontrolę 

wagową mas ciała ptaków, oraz rejestrację spożycia wody i paszy. Aktualnie zajmuję się analizą 

zgromadzonego materiału biologicznego. 

W ramach prowadzonych przeze mnie badań będę wykonywała następujące oznaczenia: 

1. Oznaczenia zawartości azotu (białka) ogólnego w mięśniu piersiowym i w tkance wątrobowej 

zmodyfikowaną metodą Kjeldahla na analizatorze „Klej-Tec" 

2. Oznaczenia zawartości tłuszczu surowego w mięśniu piersiowym i w tkance wątrobowej 

metodą Soxhleta na aparacie „Soxtec HT-6" 

3. Oznaczenia składu kwasów tłuszczowych w tłuszczu mięśnia piersiowego, tkanki wątrobowej 

i w tłuszczu sadełkowym metodą chromatografii gazowej 

4. Oznaczenia składników biochemicznych krwi (ASAT,ALAT,LDH, Cholesterol, Kwas 

moczowy, Białko całkowite, Triglicerydy, Glukoza, Wapń, Magnez, Fosfor, Żelazo) 

z wykorzystaniem monotestów na aparacie Hitach 704 

5  Oznaczenia składników hematologicznych krwi ( WBC, RBC, HGT, HCT) na aparacie Sysmex 

K 450 

6. Oznaczenia składników mineralnych osocza (Zn, Cu) techniką płomieniową, metodą ASA 

7. Oznaczenia zawartości składników mineralnych w paszach (Zn, Cu, Fe, P, Mg) po 

mineralizacji „na mokro" w kwasie azotowym i nadchlorowym, techniką płomieniową, metodą 

ASA 

Wszystkie wybrane przeze mnie metody badań są uznane za standardowe i gwarantują uzyskanie 

prawidłowych wyników. 

 

Prowadzone obecnie przeze mnie badania stanowią część analiz przewidzianych w realizacji 

mojej pracy doktorskiej pt.: „Wpływ suplementacji miedzi i kwasu mlekowego na wyniki 

produkcyjne i wskaźniki biochemiczne wybranych tkanek indyków". 

Nawiązana w 2004 roku współpraca z Fermą Drobiu Pani Krystyny Brodackiej, która jest 

zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym, jako Dział Specjalny Produkcji Rolnej, wskazuje na to, 

że wyniki prowadzonych przez nas badań mogą znaleźć zastosowanie w przemysłowym chowie 

indyków. Zainteresowanie hodowców wynika z faktu, iż stosowane przez nas dodatki wpływają 



stymulująco na wzrost ptaków. Powoduje to skrócenie okresu tuczu i ograniczenie spożycia paszy, 

co przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów ekonomicznych. 

Nowym aspektem naszych badań jest określenie wpływu miedzi i kwasu mlekowego 

na modyfikację składu chemicznego tkanek indyków (np. zmniejszenie otłuszczenie tuszek), co ma 

duże znaczenie dla konsumentów. 

Ze względu na bakteriostatyczne i bakteriobójcze właściwości kwasu mlekowego 

oraz stymulujące działanie miedzi na wzrost ptaków, stosowane przez nas preparaty mogą zastąpić 

antybiotyki, które zgodnie z wymogami UE od stycznia 2007 roku nie będą mogły być stosowane 

jako składniki pasz pełnoporcjowych. 

 


