SPIS TREŚCI

Contents
Prace przeglądowe
EWA HANCZAKOWSKA:
Zastosowanie pasz z roślin genetycznie modyfikowanych w Ŝywieniu świń
The use of feeds from genetically modified plants (GMP) in pig nutrition

3

WIESŁAW KARETA, MIROSŁAW CEGŁA:
Zwiększenie potencjału rozrodczego owiec i kóz przy pomocy metod biotechnicznych
Increasing the reproductive potential of sheep and goats using biotechnological methods

9

MAŁGORZATA ZAJĄC-MAZUR:
Stopień brakowania krów mlecznych jako miara efektywności pracy hodowlanej w stadzie
Culling level of dairy cows as a measure of breeding work efficiency in the herd

15

EWA HANCZAKOWSKA:
19

Zioła i preparaty ziołowe w Ŝywieniu świń
Herbs and herb preparations in pig feeding

JOANNA DOKTOR:
Wpływ postępowania przedubojowego na jakość tuszki i mięsa kurcząt rzeźnych
Effect of preslaughter handling on carcass and meat traits in chickens

25

KAROL WĘGLARZY:
Metale cięŜkie - źródła zanieczyszczeń i wpływ na środowisko
Heavy metals – a source of contamination and environmental impact

31

PIOTR SZTERK, JAN MIKOŁAJCZAK:
Wykorzystanie folii biodegradowalnej przy produkcji kiszonek
The use of bodegradable coating in silage production

39

ROBERT GĄSIOR, ZDZISŁAW CZMER, MAREK KRYSZCZAK:
Wybrane aspekty tworzenia i wdraŜania procedur kontrolnych wyposaŜenia na laboratorium
akredytowanym
Some aspects of creating and implementing equipment control procedures in an accredited laboratory

49

ROBERT GĄSIOR:
Wybrane aspekty walidacji metod analitycznych
Some aspects of validation of analytical methods

55

BOGUSŁAW BARABASZ, PAWEŁ BIELAŃSKI, STANISŁAW ŁAPIŃSKI:
Program ochrony zasobów genetycznych szansą na ocalenie hodowli nutrii w Polsce
A geneticresources conservation programme as an opportunity to save nutria breeding in Poland

61

Wydarzenia - Aktualności
Andrzej DroŜdŜ: W trosce o przyszłość pasterstwa i jakość produktów regionalnych

67

Rasy zachowawcze
Dorota Kowalska, Paweł Bielański, Andrzej Gugołek: Mało znane ginące rasy królików

71

Lesser known endangered breeds of rabbits

Juliusz KsiąŜkiewicz: Rys historyczny stad zachowawczych gęsi znajdujących się w posiadaniu
Instytutu Zootechniki – PIB

77

A historic outline of the creation of conservation flocks of geeses owned by the National Research Institute
of Animal Production

Kartki z historii chowu zwierząt w Polsce
Kazimierz śukowski: Wystawy zwierząt hodowlanych w Szczyrzycu

83

Kronika
Jan Trela: Wspomnienie o Kazimierzu Nahliku

88

