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Metody hodowlane
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zootechnika

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
BD000000BZON.I10B.1253.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Zofia Kulisiewicz

Pozostali prowadzący Zofia Kulisiewicz

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 18

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1
W ramach wykładu - przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu teorii estymacji parametrów genetycznych,
predykcji wartości hodowlanej zwierząt oraz metod oceny efektywności selekcji. Podczas ćwiczeń w pracowni
komputerowej - zapoznanie studentów z metodami szacowania parametrów genetycznych, oceny wartości
hodowlanej i trendu genetycznego.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 matematyczny opis cech zwierząt hodowlanych
przyjmujących wartości liczbowe (cech ilościowych) BH_P6S_WG02 Egzamin pisemny,

Kolokwium

W2

definicje wskaźników opisujących wpływ genów
na wartości cech ilościowych; wymienia i opisuje
metody oceny tych wskaźników; rozumie pojęcie
i znaczenie wartości hodowlanej cechy ilościowej, zna
i charakteryzuje metody oceny wartości hodowlanej;
rozumie zależność efektów hodowli od jakości oceny
wskaźników genetycznych i wartości hodowlanej

BH_ P6S_WG06 Egzamin pisemny,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1 opisywać i analizować cechy ilościowe zwierząt
hodowlanych przy użyciu pojęć matematycznych BH_ P6S_UW02 Aktywność na zajęciach,

Kolokwium

U2

ocenić poznanymi metodami wskaźnik
odziedziczalności cechy, określa dokładność tej oceny;
wartościuje źródła informacji o wartości hodowlanej
cechy, potrafi łączyć je w ocenie wartości hodowlanej,
ocenia wartość hodowlaną uwzględniając wpływy
niegenetyczne; szacuje oczekiwane i zrealizowane
efekty hodowli (różnice selekcyjne i trendy)

BH_ P6S_UW06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
zrozumienia ciągłości (następstwa i powiązań
kolejnych etapów) pracy hodowlanej; potrafi
przewidzieć efekty decyzji hodowlanych

BH_ P6S_KK01 Egzamin pisemny

K2
zrozumienia potrzeby światowej współpracy
w zakresie hodowli zwierząt oraz dostrzegania
zależności efektów hodowli od dostępu do informacji
i umiejętności jej przetwarzania

BH_ P6S_KR03 Egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 9

Ćwiczenia audytoryjne 18

Przygotowanie do zajęć 35

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 35

Konsultacje 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0



3 / 6

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Statystyczne podstawy genetyki cech ilościowych: cecha w populacji zwierzęcej
jako zmienna losowa, parametry  statystyczne i ich estymatory, zależność cech,
wartość cechy ilościowej (1h)

2. Parametry genetyczne charakteryzujące populację, podobieństwo
wewnątrzklasowe, szacowanie parametrów genetycznych (1h)

3. Ocena wartości hodowlanej (1): podział wartości i wariancji fenotypowej,
podobieństwo fenotypowe i genetyczne krewnych (1h)

4. Ocena wartości hodowlanej (2): dokładność różnych źródeł informacji o wartości
hodowlanej (1h)

5. Łączenie źródeł informacji o wartości hodowlanej – konstruowanie i stosowanie
indeksu selekcyjnego (1h)

6. Wpływ struktury populacji na dokładność oceny wartości hodowlanej (1):
historia rozwoju metod eliminacji błędu systematycznego w ocenie wartości
hodowalnej (1h)

7. Wpływ struktury populacji na dokładność oceny wartości hodowlanej (2):
współczesne metody oceny wartości hodowalnej, globalizacja hodowli (1h)

8. Selekcja i postęp hodowlany (1): analiza dróg przekazywania wyższości
genetycznej w populacjach hodowlanych (1h)

9. Selekcja i postęp hodowlany (2): konstruowanie programu hodowlanego, ocena
trendów genetycznych i produkcyjnych (1h)

Wykład
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2.

1. Parametry statystyczne (średnia arytmetyczna, wariancja - definicje)  w
populacji, zależność zmiennych losowych (kowariancja, współczynnik korelacji,
współczynnik regresji, równanie regresji prostej – definicje); parametr a estymator
(2h)

2. Wartość fenotypowa a wartość hodowlana, zastosowanie metody
współczynnika ścieżki do badania zależności wartości fenotypowych i
hodowlanych krewnych (2h)

3. Podział wariancji fenotypowej, definicje parametrów genetycznych, szacowanie
odziedziczalności metodą regresji wewnątrzklasowej i metodą korelacji
wewnatrzklasowej (2h)

4. Ocena wartości hodowlanej: źródła informacji o wartości hodowlanej, ocena ich
dokładności, ocena efektywności różnych źródeł informacji wobec dokładności
granicznych (2h)

5. Łączenie źródeł informacji będących pojedynczymi wydajnościami – indeks
selekcyjny do oceny wartości hodowlanej cechy na podstawie jej obserwacji u
krewnych osobnika, indeks obejmujący pomiary cech skorelowanych, indeks do
oceny łącznej wartości hodowlanej (2h)

6. Ocena wartości hodowlanej w różnych środowiskach na przykładzie metody CC
(2h)

7. Metoda BLUP (zastosowanie rachunku macierzowego do rozwiązania układu
wielu równań, macierz spokrewnień; wykorzystanie obserwacji u osobników
spokrewnionych jako dodatkowych źródeł informacji; rozwiązanie układu równań
modelu mieszanego; kwestia efektów stałych i losowych w równaniach, ich
jednoczesna ocena w metodzie BLUP; 2h)

8. Selekcja i postęp hodowlany: ogólna ocena oczekiwanego postępu
hodowlanego (w całej populacji), wykorzystanie reakcji skorelowanej (2h)

9. Selekcja i postęp hodowlany: konstruowanie i szacowanie skuteczności
programu hodowlanego; ocena trendu genetycznego z wykorzystaniem ocen
BLUP (2h)

Ćwiczenia audytoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Pokaz/demonstracja, Pracownia komputerowa, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia audytoryjne Aktywność na zajęciach, Kolokwium 50%

Dodatkowy opis

Przedmiot powinien być realizowany po kursie podstaw statystyki matematycznej

Wymagania wstępne
matematyka, podstawy statystyki matematycznej, podstawy genetyki, podstawy hodowli zwierząt
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BH_ P6S_KK01 Absolwent jest gotów do ustawicznego zgłębiania wiedzy oraz zasięgania opinii ekspertów przy
rozwiązywaniu problemów w procesie produkcji zwierzęcej

BH_ P6S_KR03

Absolwent jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu
zootechnika związanej z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zwierząt oraz środowiska
hodowlanego a także prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z hodowlą zwierząt,
mając w świadomości odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użytkowania zwierząt będących
przedmiotem chowu, hodowli czy użytkowania

BH_ P6S_UW02 Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać potrzebne informacje pochodzące z
dokumentacji hodowlanej i agrotechnicznej

BH_ P6S_UW06
Absolwent potrafi opracować założenia hodowlane dla każdego gatunku zwierząt; ocenić wartość
hodowlaną i użytkową zwierząt gospodarskich; a także przeprowadzić analizę każdego etapu hodowli z
uwzględnieniem elementów krytycznych oraz dobrostanu zwierząt; analizować procesy biologiczne
towarzyszące produkcji zwierzęcej, w tym w konkretnych warunkach produkcyjnych

BH_P6S_WG02 Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu chemii, biochemii, statystyki, fizyki, biofizyki i genetyki

BH_ P6S_WG06
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu produkcji zwierzęcej i
roślinnej, metody agrotechniczne stosowane w uprawie roślin oraz metody hodowlane i systemy chowu, a
także czynniki determinujące dobrostan w produkcji zwierzęcej i gospodarowaniu zwierzyną łowną


