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W dniach 21-23 czerwca 2017 r. odbyła się w Lu-
blinie XLVI Sesja Naukowa zorganizowana przez 
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Lublinie wspólnie z Sekcją 
Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych 
i Akwakultury PAN. Tematyka Sesji poświęcona zo-
stała zagadnieniom żywienia zwierząt, produkcji pasz, 
suplementów diety oraz tych wyzwań, które stawia 
gospodarka krajowa oraz światowe trendy badaw-
czo-naukowe. W słowie wstępnym przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego Sesji, prof. dr hab. Euge-
niusz R. Grela podkreślił główne i aktualne problemy 
dotyczące obecnych działań w zakresie żywienia zwie-
rząt i gospodarki paszowej. Do głównych zagadnień 
zaliczono problematykę stosowania pasz z udziałem 
GMO, wykorzystania nowych bądź ulepszonych źródeł 
białka (rośliny bobowate, mączki z owadów, pasze 
fermentowane), metody termoplastyczne uzdatniania 
pasz, higienę pasz i żywienia, żywienie różnych ga-
tunków i grup produkcyjnych zwierząt, uaktualnienie 
zaleceń ich żywienia, a także nauczanie żywienia na 
różnych kierunkach studiów. Nadmieniono, że plano-
wane są znaczące zmiany w szkolnictwie wyższym, 
nauce, instytutach badawczych i przynależnych do 
Polskiej Akademii Nauk, a co z tym związane i finan-
sowanie badań. Już 19-20 września 2017 r. odbył się  
Narodowy Kongres Nauki w Krakowie, gdzie zostały 
podjęte decyzje istotne dla bytu i funkcjonowania 
uczelni i instytutów naukowo-badawczych.

Oficjalny patronat nad Sesją objął Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz rektor 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr 
hab. dr h.c. multi Zygmunt Litwińczuk. W obradach 
uczestniczyły 162 osoby, w tym goście – prof. dr 
hab. Zbigniew Grądzki prorektor ds. Nauki, Wdrożeń 
i Współpracy Międzynarodowej UP w Lublinie, prof. 
dr hab. Joanna Barłowska dziekan Wydziału Biologii, 
Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie, 
pani Edyta Wieczorkiewicz-Dudek reprezentująca 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. dr hab. Jacek 
Skomiał przewodniczący Sekcji Żywienia Zwierząt 
KNZiA PAN. Ośrodki krajowe były reprezentowane 
przez kierowników i pracowników poszczególnych 
jednostek naukowych (naukowo-badawczych) zwią-
zanych z żywieniem zwierząt, a zagraniczne przez 
pracowników naukowych z Hiszpanii, Szwajcarii, 
Niemiec, Słowacji i Ukrainy. Sponsorami Sesji były 
firmy łączące naukę z biznesem, wspierające prace 
badawcze dla praktyki: Arkop, Fedstar, JHJ, Profeed, 

LNB i DSM. Ponadto Sesja została objęta honorowym 
patronatem medialnym przez Polskie Radio Lublin 
oraz redakcje czasopism: Medycyna Weterynaryjna, 
Trzoda Chlewna i Hodowca Bydła.

Na wstępie obrad uczczono minutą ciszy pamięć nie-
dawno zmarłego nestora nauk żywieniowych prof. dr. 
hab. Jana Kowalczyka, wieloletniego pracownika IFŻZ 
PAN w Jabłonnie, byłego kierownika Zakładu Zwierząt 
Przeżuwających, współtwórcę i wieloletniego redakto-
ra naczelnego czasopisma Journal of Animal and Feed 
Science. Następnie przedstawiono sylwetki profesorów 
zasłużonych dla rozwoju Instytutu Żywienia Zwierząt 
i Bromatologii: Wacława Krasuckiego, Jana Wojtasika 
i Jana Matrasa w związku z ich przejściem w stan 
emerytalny oraz Ryszarda Pisarskiego w związku ze 
zmianą miejsca pracy.

W ramach obrad plenarnych przedstawiono 3 refe-
raty zagraniczne oraz 4 krajowe. Prof. Caspar Wenk 
(Szwajcaria) w wykładzie pt. Efficiency in animal 
nutrition: yes – but, przybliżył obecne możliwości 
optymalizacji produkcji zwierząt gospodarskich, 
dr Miguel A. Sentandreu (Hiszpania) w wystąpieniu 
pt. The use of proteomics in meat authentication stu-
dies, omówił zastosowanie proteomiki w badaniach 
mięsa, prof. Gabriel Kováč (Słowacja) w wykładzie 
pt. Health disorders – a cause of shorter longevity in 
dairy cows, przedstawił problemy związane z obni-
żeniem długowieczności krów mlecznych. Krajowe 
wykłady plenarne oscylowały wokół problematyki 
badań dotyczących żywienia zwierząt przeżuwających 
w Polsce na tle trendów światowych (prof. Zygmunt M. 
Kowalski, UR Kraków) oraz zagadnień badawczych 
z zakresu chowu, hodowli, a zwłaszcza żywienia dro-
biu w Polsce (dr hab. Damian Józefiak, prof. nadzw. UP 
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Poznań), dr hab. Grzegorz Skiba, prof. nadzw. (IFŻZ 
PAN Jabłonna) przybliżył fizjologiczne i żywieniowe 
uwarunkowania produkcji świń, a dr Marcin Taciak 
(IFŻZ PAN Jabłonna) problematykę badań z zakresu 
paszoznawstwa i mikrobiomu przewodu pokarmowego 
zwierząt.

W ramach konferencji, poza referatami plenarnymi, 
zgłoszono 88 doniesień naukowych w czterech grupach 
tematycznych: żywienie przeżuwaczy (16), żywienie 
drobiu (36), żywienie świń (12), paszoznawstwo oraz 
żywienie zwierząt towarzyszących i innych (24 prace). 
W każdej z grup tematyka obejmowała szeroki zakres 
badawczy, od podstaw żywienia określonego gatunku 
zwierząt czy grupy produkcyjnej, do jakości pozyska-
nych surowców produktów pochodzenia zwierzęcego.

Część pełnych prac prezentowanych podczas kon- 
ferencji została opublikowana w Medycynie Wete-
rynaryjnej (Med. Weter. 2017, 73 (12)), natomiast 
wszystkie referaty plenarne i doniesienia konferencyj-
ne w formie streszczeń w języku polskim i angielskim, 
a także plakaty zostały zebrane w formie materiałów 
konferencyjnych, dostępnych w Bibliotece Głównej 
UP w Lublinie.

W dyskusji podczas Sesji wskazano na znaczenie 
stałej konieczności wymiany informacji na temat 
rodzaju i zakresu prowadzonych badań w poszczegól-
nych jednostkach naukowych i naukowo-badawczych, 
związanych z szeroko pojętym żywieniem zwierząt. 
Podkreślono wielokierunkowość prowadzonych ba-
dań, często bardzo szczegółowych, ale również wagę 
i stałą aktualność badań podstawowych, dotyczących 
składu, wartości pokarmowej i odżywczej materiałów 
paszowych. Za szczególnie istotną uznano problema-
tykę ograniczenia stosowania pasz GM, na korzyść 
wprowadzenia nowych bądź ulepszonych źródeł biał-
ka, jak krajowe odmiany roślin, również przy zastoso-
waniu różnych metod uzdatniania pasz. Podkreślono, 
że tematyka współczesnych badań żywieniowych 
musi stale odpowiadać na zapotrzebowanie prakty-
ki. Celem wielu badań jest poznanie mechanizmów 
działania czynników żywieniowych, a nowoczesne 
badania żywieniowe wymagają współpracy specjali-
stów z różnych dziedzin. Metody badawcze stosowane 

w naukach związanych z żywieniem w znacznym 
stopniu związane są z metodami fizjologicznymi 
i molekularnymi, a także behawioralnymi. Istnieje 
konieczność współpracy pomiędzy jednostkami na-
ukowymi i naukowo-badawczymi zajmującymi się 
podstawowym i szczegółowym żywieniem zwierząt, 
fizjologią trawienia i wchłaniania, chowem i hodowlą 
zwierząt a praktyką, która bez podstaw naukowo ba-
dawczych nie w pełni może być realizowana. Badania 
naukowe tylko wówczas są w pełni przydatne, jeśli 
mają przełożenie na praktykę. Jednocześnie podkreślo-
no konieczność istnienia wysokiej rangi i komplekso-
wości wykonywanych badań, jakości ich opracowania 
i formy prezentowania.

Podsumowujący kończącą się Sesję przewodniczący 
Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN prof. dr hab. 
Jacek Skomiał podkreślił, że prowadzone badania mają 
bardzo szeroką tematykę. Niektóre z nich uznać należy 
za szczególnie nowatorskie, niektóre są kontynuacją 
prac podejmowanych wcześniej. Na uwagę zasługuje 
jednak coraz częściej nawiązywana współpraca, za-
równo z ośrodkami krajowymi, jak i zagranicznymi. 
To znacząco poszerza możliwości badawcze i unowo-
cześnia problematykę prac naukowych.

Na zakończenie prof. 
Skomiał podziękował 
odchodzącemu z dniem 
31 lipca 2017 r. profeso-
rowi Janowi Matrasowi 
za wiele lat twórczej 
pracy, wyrażając na-
dzieję, że odejście Pana 
Profesora na emerytu-
rę nie oznacza zmia-
ny więzi ze środowi-
skiem nauk związanych 
z żywieniem zwierząt. 
Przewodniczący Sekcji 
skierował także podziękowania do władz Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie, a szczególnie do rek-
tora prof. Zygmunta Litwińczuka, prorektora prof. 
Eugeniusza Greli, dziekan prof. Joanny Barłowskiej 
za niezwykłą gościnność, a do prof. Renaty Klebaniuk 
i całego zespołu pracowników Instytutu Żywienia 
Zwierząt i Bromatologii za doskonałą organizację Sesji 
i wielką życzliwość. Uczestnikom Sesji, zwłaszcza 
wykładowcom, prezenterom doniesień, prowadzącym 
sesje i uczestnikom dyskusji życzył dalszych sukcesów 
w pracy naukowej oraz zaprosił wszystkich na kolejną 
XLVII Sesję planowaną w 2018 r. w Uniwersytecie 
Rolniczym w Krakowie.

Zamykając obrady prof. dr hab. Renata Klebaniuk 
podkreśliła znaczenie zespołowego zaangażowania 
wielu osób organizujących i wspierających XLVI 
Sesję, przekazując równocześnie uczestnikom podzię-
kowania za aktywny udział w obradach.

Dr hab. Renata Klebaniuk, prof. nadzw. UP


