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Mechanizacja produkcji zwierzęcej z elementami budownictwa
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
2021/22

Kod przedmiotu
BD000000BZON.I8B.1224.21

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

Adam Luberański

Pozostali prowadzący Adam Luberański

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

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

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest nabycie przez studenta wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii oraz podstaw
obliczeń, budowy oraz działania i wykorzystania maszyn stosowanych w produkcji zwierzęcej.
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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
budowę maszyn do produkcji zwierzęcej
i pozyskiwania surowców pochodzenia zwierzęcego
np. mleka

BH_ P6S_WG06 Zaliczenie pisemne

W2 nowoczesne technologie i wyposażenie techniczne
w produkcji zwierzęcej BH_ P6S_WG08 Zaliczenie pisemne

W3
czynniki determinujące lokalizację budynków
w obrębie obiektu inwentarskiego z uwzględnieniem
rozwoju obszarów wiejskich

BH_ P6S_WG05, BH_
P6S_WG14 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 precyzyjnie porozumiewać się w zakresie mechanizacji
produkcji zwierzęcej i budownictwa rolniczego BH_ P6S_UK03 Zaliczenie pisemne

U2
wykonać podstawową obsługę maszyn i urządzeń
w różnych technologiach produkcji zwierzęcej i umie
ocenić ich wpływ na jakość produktów pochodzenia
zwierzęcego

BH_ P6S_UW01 Zaliczenie pisemne

U3
dokonywać praktycznej analizy stosowania techniki
w produkcji zwierzęcej i jej wpływ na jakość surowców
i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz środowiska

BH_ P6S_UW02 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
poprawnej oceny oddziaływanie maszyn i urządzeń
na zwierzęta pod kątem bezpieczeństwa i ochrony
zwierząt

BH_ P6S_KR04 Zaliczenie pisemne

K2
ciągłego dokształcania w zakresie stosowania
nowoczesnych rozwiązań technicznych w produkcji
zwierzęcej

BH_ P6S_KK01 Zaliczenie pisemne

K3
rozumienia zjawisk zachodzących na styku zwierzę
i technika stosowana w produkcji zwierzęcej
w kontekście odpowiedzialności za produkcję wysokiej
jakości żywności i dobrostan zwierząt

BH_ P6S_KR04 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 9

Ćwiczenia audytoryjne 9

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Konsultacje 1

Przygotowanie do zajęć 10
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Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
56

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
21

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wykłady realizowane w wymiarze 9x1h

1.      Transport rolniczy. Charakterystyka i podział transportu rolniczego.
Transport wewnętrzny. Przenośniki stosowane w produkcji zwierzęcej.

2.      Zastosowanie klasycznych i odnawialnych źródeł energii w produkcji
zwierzęcej.

3.      Ciągniki rolnicze. Charakterystyka ciągników. Podstawowe zespoły
ciągników rolniczych. Klasyfikacja ciągników. Zasady doboru ciągników do
produkcji zwierzęcej.

4.      Mechanizacja zbioru zielonek do bezpośredniego skarmiania, suszenia i
zakiszania pasz. Produkcja siana, kiszonek i sianokiszonek.

5.      Maszyny i urządzenia do obróbki pasz - ich charakterystyka i obsługa.
Maszyny i urządzenia do mieszania i dozowania pasz. Nowe technologie w
produkcji pasz przemysłowych. Granulowanie i brykietowanie pasz.
Ekspandowanie pasz.

6. Standardy i technologie w chowie bydła mlecznego.  Warunki utrzymania bydła
mlecznego, Klasyfikacja i elementy  wypozażenia technicznego obór.

7.    Mechanizacja zadawania pasz. Urządzenia mobilne. Wozy paszowe nowej
generacji. Mechanizacja zdawania pasz. Urządzenia stacjonarne. Stacje i
automaty paszowe dla zwierząt. Automatyczne urządzenia do odpajania cieląt.

8.      Dój maszynowy. Istota i technika doju mechanicznego. Zasady doboru
urządzeń udojowych. Parametry i czynniki wpływające na jakość doju. Tendencje
rozwojowe w urządzeniach udojowych. Hale udojowe i roboty udojowe.

9.      Schładzanie mleka poudojowego. Istota procesu, wymagania jakościowe dla
mleka surowego. Metody schładzania mleka. Urządzenia do schładzania mleka.

 

Wykład
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2.

Ćwiczenia realizowane w wymiarze: 9 x 1h

1.      Transport hydrauliczny i pneumatyczny. Pompy i wentylatory. Układy
pompowe. Podział, budowa, działanie oraz zasady doboru pomp stosowanych w
produkcji zwierzęcej.

2.    Zaopatrzenie obiektu inwentarskiego w wodę. Budowa i zasady obliczania
oraz doboru urządzenia hydroforowego. Pojenie zwierząt – poidła mechaniczne.

3.      Maszyny i urządzenia do przygotowania pasz objętościowych i treściwych.
Śrutowniki, gniotowniki, rozdrabniacze. Obsługa maszyn do obróbki pasz
treściwych.

4.      Mechanizacja usuwania odchodów z budynków inwentarskich – obornika,
gnojówki, gnojowicy. Gromadzenie, przechowywanie odchodów stałych i płynnych
w gospodarstwie. Płyty gnojowe, zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę – ich budowa,
zasady doboru i lokalizacji.

5. Wentylacja w bydynkach inwentarskich. Podział, charakterystyka, podstawy
doboru i projektowania wentylacji w bydynakch inwentarskich.

6.  Przegląd wyposażenia technicznego wybranych budynków inwentarskich dla
podstawowych grup zwierząt -krowy mleczne, trzoda, drób.

7.      Budowa i działanie podstawowych elementów aparatu udojowego. Dojarka
przewodowa. Zespół mycia i dezynfekcji dojarki mechanicznej bańkowej i
przewodowej. Obsługa urządzeń udojowych. Diagnostyka dojarek mechanicznych.

8.  Obsługa urządzeń udojowych. Diagnostyka dojarek mechanicznych.

9.    Schładzanie mleka poudojowego. Odzysk ciepła odpadowego w produkcji
zwierzecej.

 

 

Ćwiczenia audytoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Film dydaktyczny, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 60%

Ćwiczenia audytoryjne Zaliczenie pisemne 40%

Wymagania wstępne
Biofizyka, podstawy produkcji zwierzęcej, podstawy produkcji roślinnej
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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_KR04
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za
produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt gospodarskich oraz wpływu produkcji zwierzęcej
na stan środowiska naturalnego

BH_ P6S_UK03 Absolwent potrafi w sposób precyzyjny i spójny komunikować się z różnymi podmiotami w mowie i piśmie
w zakresie zootechniki i powiązanych dyscyplin naukowych

BH_ P6S_UW01 Absolwent potrafi analizować i rozwiązywać złożone problemy, wykorzystując do tego posiadaną wiedzę

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

BH_ P6S_WG05
Absolwent zna i rozumie zagadnienia dotyczące ochrony środowiska oraz ekologii; a także procesy
zachodzące w środowisku hodowlanym i potencjalne zagrożenia dla środowiska naturalnego będące
efektem produkcji zwierzęcej

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

BH_ P6S_WG08 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu technologii i wyposażenia
technicznego produkcji zwierzęcej

BH_ P6S_WG14
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu specjalistycznych metod i
technik stosowanych w produkcji roślinnej oraz chowie i hodowli zwierząt, m.in. dzięki bezpośrednim
kontaktom z praktykami


