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Chów i hodowla zwierząt
Karta opisu przedmiotu
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Wojciech Kruszyński, Marian Kuczaj
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Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień z  hodowli zwierząt, podział ras zwierząt
gospodarskich, rozród, selekcja, metody kojarzenia i krzyżowania.

C2
Celem jest przedstawienie zagadnień z  chowu takich jak: struktura i reprodukcja stada, technologie produkcji
zwierzęcej, systemy żywienia i utrzymania zwierząt, behawior i dobrostan zwierząt, poskramianie i pielęgnacja
zwierząt.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe zagadnienia z  zakresu produkcji
zwierzęcej oraz zna terminologię zootechniczną RR_P6S_WG09 Zaliczenie pisemne,

Projekt, Referat

W2
podstawowe rasy gatunków zwierząt gospodarskich
oraz rodzaje użytkowości, selekcji, kojarzenia
i krzyżowania, a także rozumie problemy rozrodu
i wzrostu zwierząt

RR_P6S_WG09 Zaliczenie pisemne,
Projekt, Referat

W3
nowoczesne metody chowu zwierząt, technologie
produkcji mleka, mięsa i jaj oraz wskazuje
na obowiązujące przepisy prawne w produkcji
zwierzęcej

RR_P6S_WG09 Zaliczenie pisemne,
Projekt, Referat

Umiejętności – Student potrafi:

U1

prawidłowo posługiwać się nomenklaturą
zootechniczną, potrafi przypisać daną rasę
do określonego typu użytkowego, ma opanowane
podstawowe metody chowu i hodowli zwierząt
gospodarskich

RR_P6S_UW02 Zaliczenie pisemne,
Projekt

U2
analizować rodowód zwierzęcia oraz obliczyć
współczynniki pokrewieństwa i inbredu a także potrafi
przeprowadzić analizę wzrostu zwierząt;

RR_P6S_UW03 Zaliczenie pisemne,
Projekt

U3

wykonać i rozwiązać proste zadanie projektowe
dotyczące chowu zwierząt gospodarskich (technologie
produkcji, system żywienia i utrzymania, organizacja
rozrodu, odchów potomstwa, dobrostan) oraz potrafi
ocenić warunki chowu zwierząt gospodarskich
w świetle przepisów prawnych

RR_P6S_UW05 Zaliczenie pisemne,
Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dokształcania się i podnoszenia kompetencji
zawodowych i społecznych RR_P6S_KK01 Zaliczenie pisemne,

Projekt, Referat

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30
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Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Przygotowanie do ćwiczeń 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Przygotowanie projektu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Blok 1 – hodowla zwierząt (14 h) 

1.      Podział zwierząt na grupy. Pochodzenie i skutki udomowienia zwierząt.
Wzrost i rozwój w okresie embrionalnym i postembrionalnym (2h). 

2.      Kryteria podziału zwierząt gospodarskich na grupy. Typy użytkowe i
należące do nich rasy bydła, koni, świń, owiec, kóz, kur (2h). 

3.      Podstawowe wiadomości z zakresu rozrodu zwierząt gospodarskich.
Użytkowość rozpłodowa i mleczna zwierząt (2h). 

4.      Omówienie użytkowości mięsnej, wełnistej, nieśnej, roboczej, futrzarskiej,
miodowej i jedwabniczej. Zasady kontroli użytkowości zwierząt (2h). 

5.      Kryteria wyboru zwierząt do hodowli. Program hodowlany (2h). 

6.      Wartość fenotypowa i hodowlana zwierząt w zakresie cech użytkowych.
Pojęcie selekcji i jej znaczenie w hodowli zwierząt. Postęp hodowlany i
produkcyjny (2h). 

7.      Metody kojarzenia i krzyżowania zwierząt (2h). 

Blok 2 – chów zwierząt (16 h) 

1.      Gospodarcze znaczenie zwierząt gospodarskich. Czynniki wpływające na
opłacalność produkcji zwierzęcej (2h). 

2.      Zasady wzajemnej zgodności (cross compliance) w produkcji zwierzęcej.
Produkcja bezpiecznej żywności dla konsumenta. Systemy jakości żywności (2h). 

3.      Behawior i dobrostan zwierząt w produkcji zwierzęcej – aspekty prawne i
ekonomiczne. Rodzaje budynków i stanowisk dla zwierząt gospodarskich (2h). 

4.      Chów i użytkowanie bydła mlecznego oraz efektywność produkcji mleka
(2h). 

5.      Chów i użytkowanie bydła mięsnego oraz efektywność produkcji wołowiny
(2h). 

6.      Systemy żywienia zwierząt. Chów i użytkowanie zwierząt monogastrycznych
(trzoda chlewna, drób) (2h). 

7.      Podstawy użytkowania koni i drobnych przeżuwaczy (2h). 

8.      Regulacje rynku mleka i mięsa. Produkcja marginalna, lokalna i ograniczona
(2h). 

 

Wykład
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2.

Blok 1 – hodowla zwierząt (14 h)

1.      Umaszczenia zwierząt (2 h). 

2.      Analiza wzrostu i rozwoju zwierząt gospodarskich (2h). 

3.      Praktyczne określanie wieku zwierząt gospodarskich (2h). 

4.      Przodkowie i krewniacy zwierząt gospodarskich - wygłoszenie referatów
(2h). 

5.      Metody znakowania zwierząt gospodarskich. Kolokwium (2h). 

6.      Rodowód, jego czytanie i analiza. Obliczanie wskaźnika pokrewieństwa (2h). 

7.      Obliczanie wskaźnika inbredu. Selekcja niezależna i według indeksu.
Kolokwium (2h). 

 

Blok 2 – chów zwierząt (16 h)

1.      Terminologia zootechniczna w chowie zwierząt. Poskramianie, pielęgnacja
oraz znakowanie i identyfikacja zwierząt. Założenia do pracy projektowej (2h). 

2.      Skład, struktura i rodzaje remontu stada zwierząt gospodarskich.
Przydatność i wybór ras zwierząt gospodarskich do określonego typu produkcji
(2h). 

3.      Efektywność metod rozrodu i doskonalenia zwierząt gospodarskich (2h). 

4.      Technologie pozyskiwania mleka. Ocena jakości mleka surowego (2h). 

5.      Technologie produkcji żywca wołowego i wieprzowego. Ocena półtusz w
systemie EUROP (2h). 

6.      Efektywność żywienia zwierząt gospodarskich. Preliminarz i bilans pasz dla
zwierząt (2h). 

7.      Wielkotowarowa produkcja jaj i mięsa drobiowego. Rodzaje użytkowania
koni. Ocena prac projektowych (2h). 

8.      Metody chowu i użytkowania zwierząt monogastrycznych i przeżuwaczy –
aspekty technologiczne i prawne (zajęcia praktyczne w RZD Swojec) (2h). 

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Pokaz/demonstracja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Projekt, Referat 50%

Dodatkowy opis

Zajęcia z bloku 1 prowadzi Katedra Genetyki, a z bloku 2 Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Instytutu Hodowli Zwierząt
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Wymagania wstępne
Biologia

Literatura
Obowiązkowa

Kuczaj M. (red.), (2016). „Hodowla zwierząt Organizacja produkcji zwierzęcej”. Wyd. M. Kuczaj Wrocław1.
Nowicki B., Jasek S., Maciejowski J., Nowakowski P., Pawlina E. (2011). Rasy zwierząt gospodarskich, PWN, Warszawa.2.
Nowicki B., Kosowska B. (1995). Genetyka i podstawy hodowli zwierząt, PWRiL, Warszawa.3.
Pawlina E., Kruszyński (2016). Podstawy hodowli zwierząt. Przewodnik do ćwiczeń, Wyd. UP we Wrocławiu, nr 5484.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

RR_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz zasięgania opinii ekspertów

RR_P6S_UW02 Absolwent potrafi ocenić istotność zjawisk przyrodniczych, ekonomicznych oraz doświadczeń rolniczych

RR_P6S_UW03 Absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny czynników wpływających na produkcję rolniczą i jej
jakość oraz stan środowiska naturalnego (inżynierski)

RR_P6S_UW05
Absolwent potrafi opracować dokumentację na temat zadania, projektu inżynierskiego, przy
wykorzystaniu metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych oraz zaprezentować sposób jego
rozwiązania przy pomocy zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

RR_P6S_WG09 Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu produkcji zwierzęcej,


