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Chów i hodowla bydła
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.0391.20

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

Marian Kuczaj

Pozostali prowadzący Marian Kuczaj

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 20
Ćwiczenia terenowe: 4

Liczba
punktów ECTS
5.0



2 / 5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami w zakresie intensywnej produkcji mleka i wołowiny, w tym
z metodami chowu i hodowli bydła, z typami użytkowymi i rasami bydła, z systemami utrzymania i żywienia
bydła, z metodami rozrodu krów i odchowu młodzieży oraz metodami oceny użytkowości mlecznej, mięsnej
i rozpłodowej bydła.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
ważniejsze typy użytkowe i rasy bydła, ważniejsze
metody chowu i hodowli bydła oraz czynniki
determinujące wydajność mleczną i rzeźną bydła.

BH_ P6S_WG06
Egzamin pisemny,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

W2
nowoczesne technologie stosowane w produkcji
bydlęcej oraz wyposażenie budynków i pomieszczeń
inwentarskich.

BH_ P6S_WG08
Egzamin pisemny,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

W3 zasady projektowania chowu i hodowli bydła
w różnych typach obór. BH_ P6S_WG12

Egzamin pisemny,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1

oceniać i kontrolować czynniki genetyczne,
środowiskowe i technologiczne wpływające
na zwiększenie efektywności chowu oraz poprawę
wartości cech użytkowości mlecznej, rozpłodowej
i mięsnej bydła.

BH_ P6S_UW08 Prezentacja, Wykonanie
ćwiczeń

U2

opracować założenia chowu i hodowli bydła, ocenić
wartość użytkową zwierząt, przeprowadzić analizę
każdego etapu hodowli bydła z uwzględnieniem
elementów krytycznych i dobrostanu zwierząt oraz
zdolność eliminowania zagrożeń przy wykorzystaniu
odpowiednich metod.

BH_ P6S_UW06 Prezentacja, Wykonanie
ćwiczeń

U3
projektować systemy, procesy, technologie chowu
bydła oraz identyfikować wady i zalety
proponowanych rozwiązań w odniesieniu
do efektywności produkcji i dobrostanu bydła.

BH_ P6S_UO05 Prezentacja, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ma świadomość potrzeby dokształcania
i ustawicznego zgłębiania wiedzy oraz zasięgania
opinii ekspertów przy rozwiązywaniu problemów
dotyczących chowu i hodowli bydła.

BH_ P6S_KK01 Aktywność na zajęciach

K2
jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności
związanej z wykonywaniem zawodu zootechnika oraz
potrafi w sposób odpowiedzialny odnosić się
do zwierząt.

BH_ P6S_KR03 Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 18

Ćwiczenia audytoryjne 20

Ćwiczenia terenowe 4

Przygotowanie prezentacji/referatu 45

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Konsultacje 8

Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
127

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
52

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
24

ECTS
0.9

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1) Stan i perspektywy rozwoju hodowli bydła. Znaczenie gospodarcze bydła. 2)
Ważniejsze typy użytkowe i rasy bydła. 3) Użytkowanie rozpłodowe bydła.
Sterowanie rozrodem krów. 4) Zasady odchowu cieląt i jałowizny remontowej. 5)
Użytkowanie mleczne bydła. Technologie pozyskiwania mleka. 6) Żywienie bydła
w różnych typach obór. Zasady tworzenia grup technologicznych. 7) Użytkowanie
mięsne bydła. Technologie produkcji wołowiny. Klasyfikacja żywca wołowego. 8)
Systemy utrzymanie bydła z uwzględnieniem wymogów dobrostanu. 9)
Zaburzenia metaboliczne krów w okresie okołoporodowym.

Wykład

2.

1) Podstawy zarządzania stadem bydła. Organizacja stada bydła mlecznego i
mięsnego. Założenia do pracy: „Projekt chowu i hodowli bydła”. 2) Organizacja
rozrodu w stadzie bydła. 3) Reprodukcja bydła. Ocena efektywności wychowu
młodego bydła. 4) Uwarunkowania wydajności i składu chemicznego mleka.
Klasyfikacja mleka w skupie. 5) Ocena efektywności żywienia krów i produkcji
mleka 6) Planowanie bazy paszowej dla bydła. Preliminarz i bilans pasz dla bydła.
7) Ocena wartości użytkowej bydła mlecznego. 8) Ocena wartości użytkowej i
hodowlanej bydła mięsnego. 9) Budynki inwentarskie i pomieszczenia dla bydła.
Sygnały krów i ich interpretacja.

Ćwiczenia audytoryjne

3.

1) Analiza metod utrzymania i użytkowania bydła oraz z wyposażenia
technicznego w wybranej fermie. 2) Wybór zwierząt do danego kierunku
produkcji. Ocena pokroju i kondycji bydła. 3) Przeprowadzenie próbnego udoju
krów. Analiza danych w "Raportach wynikowych". 4) Znakowanie i identyfikacja
bydła. Zasady postępowania z bydłem oraz jego pielęgnacja.

Ćwiczenia terenowe

https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Stan i perspektywy rozwoju hodowli bydła. Znaczenie gospodarcze bydła. 2) Ważniejsze typy użytkowe i rasy bydła. 3) Użytkowanie rozpłodowe bydła. Sterowanie rozrodem krów. 4) Zasady odchowu cieląt i jałowizny remontowej. 5) Użytkowanie mleczne bydła. Technologie pozyskiwania mleka. 6) Żywienie bydła w różnych typach obór. Zasady tworzenia grup technologicznych. 7) Użytkowanie mięsne bydła. Technologie produkcji wołowiny. Klasyfikacja żywca wołowego. 8) Systemy utrzymanie bydła z uwzględnieniem wymogów dobrostanu. 9) Zaburzenia metaboliczne krów w okresie okołoporodowym.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Stan i perspektywy rozwoju hodowli bydła. Znaczenie gospodarcze bydła. 2) Ważniejsze typy użytkowe i rasy bydła. 3) Użytkowanie rozpłodowe bydła. Sterowanie rozrodem krów. 4) Zasady odchowu cieląt i jałowizny remontowej. 5) Użytkowanie mleczne bydła. Technologie pozyskiwania mleka. 6) Żywienie bydła w różnych typach obór. Zasady tworzenia grup technologicznych. 7) Użytkowanie mięsne bydła. Technologie produkcji wołowiny. Klasyfikacja żywca wołowego. 8) Systemy utrzymanie bydła z uwzględnieniem wymogów dobrostanu. 9) Zaburzenia metaboliczne krów w okresie okołoporodowym.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Stan i perspektywy rozwoju hodowli bydła. Znaczenie gospodarcze bydła. 2) Ważniejsze typy użytkowe i rasy bydła. 3) Użytkowanie rozpłodowe bydła. Sterowanie rozrodem krów. 4) Zasady odchowu cieląt i jałowizny remontowej. 5) Użytkowanie mleczne bydła. Technologie pozyskiwania mleka. 6) Żywienie bydła w różnych typach obór. Zasady tworzenia grup technologicznych. 7) Użytkowanie mięsne bydła. Technologie produkcji wołowiny. Klasyfikacja żywca wołowego. 8) Systemy utrzymanie bydła z uwzględnieniem wymogów dobrostanu. 9) Zaburzenia metaboliczne krów w okresie okołoporodowym.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Stan i perspektywy rozwoju hodowli bydła. Znaczenie gospodarcze bydła. 2) Ważniejsze typy użytkowe i rasy bydła. 3) Użytkowanie rozpłodowe bydła. Sterowanie rozrodem krów. 4) Zasady odchowu cieląt i jałowizny remontowej. 5) Użytkowanie mleczne bydła. Technologie pozyskiwania mleka. 6) Żywienie bydła w różnych typach obór. Zasady tworzenia grup technologicznych. 7) Użytkowanie mięsne bydła. Technologie produkcji wołowiny. Klasyfikacja żywca wołowego. 8) Systemy utrzymanie bydła z uwzględnieniem wymogów dobrostanu. 9) Zaburzenia metaboliczne krów w okresie okołoporodowym.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Stan i perspektywy rozwoju hodowli bydła. Znaczenie gospodarcze bydła. 2) Ważniejsze typy użytkowe i rasy bydła. 3) Użytkowanie rozpłodowe bydła. Sterowanie rozrodem krów. 4) Zasady odchowu cieląt i jałowizny remontowej. 5) Użytkowanie mleczne bydła. Technologie pozyskiwania mleka. 6) Żywienie bydła w różnych typach obór. Zasady tworzenia grup technologicznych. 7) Użytkowanie mięsne bydła. Technologie produkcji wołowiny. Klasyfikacja żywca wołowego. 8) Systemy utrzymanie bydła z uwzględnieniem wymogów dobrostanu. 9) Zaburzenia metaboliczne krów w okresie okołoporodowym.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Stan i perspektywy rozwoju hodowli bydła. Znaczenie gospodarcze bydła. 2) Ważniejsze typy użytkowe i rasy bydła. 3) Użytkowanie rozpłodowe bydła. Sterowanie rozrodem krów. 4) Zasady odchowu cieląt i jałowizny remontowej. 5) Użytkowanie mleczne bydła. Technologie pozyskiwania mleka. 6) Żywienie bydła w różnych typach obór. Zasady tworzenia grup technologicznych. 7) Użytkowanie mięsne bydła. Technologie produkcji wołowiny. Klasyfikacja żywca wołowego. 8) Systemy utrzymanie bydła z uwzględnieniem wymogów dobrostanu. 9) Zaburzenia metaboliczne krów w okresie okołoporodowym.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Stan i perspektywy rozwoju hodowli bydła. Znaczenie gospodarcze bydła. 2) Ważniejsze typy użytkowe i rasy bydła. 3) Użytkowanie rozpłodowe bydła. Sterowanie rozrodem krów. 4) Zasady odchowu cieląt i jałowizny remontowej. 5) Użytkowanie mleczne bydła. Technologie pozyskiwania mleka. 6) Żywienie bydła w różnych typach obór. Zasady tworzenia grup technologicznych. 7) Użytkowanie mięsne bydła. Technologie produkcji wołowiny. Klasyfikacja żywca wołowego. 8) Systemy utrzymanie bydła z uwzględnieniem wymogów dobrostanu. 9) Zaburzenia metaboliczne krów w okresie okołoporodowym.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Stan i perspektywy rozwoju hodowli bydła. Znaczenie gospodarcze bydła. 2) Ważniejsze typy użytkowe i rasy bydła. 3) Użytkowanie rozpłodowe bydła. Sterowanie rozrodem krów. 4) Zasady odchowu cieląt i jałowizny remontowej. 5) Użytkowanie mleczne bydła. Technologie pozyskiwania mleka. 6) Żywienie bydła w różnych typach obór. Zasady tworzenia grup technologicznych. 7) Użytkowanie mięsne bydła. Technologie produkcji wołowiny. Klasyfikacja żywca wołowego. 8) Systemy utrzymanie bydła z uwzględnieniem wymogów dobrostanu. 9) Zaburzenia metaboliczne krów w okresie okołoporodowym.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Podstawy zarządzania stadem bydła. Organizacja stada bydła mlecznego i mięsnego. Założenia do pracy: „Projekt chowu i hodowli bydła”. 2) Organizacja rozrodu w stadzie bydła. 3) Reprodukcja bydła. Ocena efektywności wychowu młodego bydła. 4) Uwarunkowania wydajności i składu chemicznego mleka. Klasyfikacja mleka w skupie. 5) Ocena efektywności żywienia krów i produkcji mleka 6) Planowanie bazy paszowej dla bydła. Preliminarz i bilans pasz dla bydła. 7) Ocena wartości użytkowej bydła mlecznego. 8) Ocena wartości użytkowej i hodowlanej bydła mięsnego. 9) Budynki inwentarskie i pomieszczenia dla bydła. Sygnały krów i ich interpretacja.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Podstawy zarządzania stadem bydła. Organizacja stada bydła mlecznego i mięsnego. Założenia do pracy: „Projekt chowu i hodowli bydła”. 2) Organizacja rozrodu w stadzie bydła. 3) Reprodukcja bydła. Ocena efektywności wychowu młodego bydła. 4) Uwarunkowania wydajności i składu chemicznego mleka. Klasyfikacja mleka w skupie. 5) Ocena efektywności żywienia krów i produkcji mleka 6) Planowanie bazy paszowej dla bydła. Preliminarz i bilans pasz dla bydła. 7) Ocena wartości użytkowej bydła mlecznego. 8) Ocena wartości użytkowej i hodowlanej bydła mięsnego. 9) Budynki inwentarskie i pomieszczenia dla bydła. Sygnały krów i ich interpretacja.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Podstawy zarządzania stadem bydła. Organizacja stada bydła mlecznego i mięsnego. Założenia do pracy: „Projekt chowu i hodowli bydła”. 2) Organizacja rozrodu w stadzie bydła. 3) Reprodukcja bydła. Ocena efektywności wychowu młodego bydła. 4) Uwarunkowania wydajności i składu chemicznego mleka. Klasyfikacja mleka w skupie. 5) Ocena efektywności żywienia krów i produkcji mleka 6) Planowanie bazy paszowej dla bydła. Preliminarz i bilans pasz dla bydła. 7) Ocena wartości użytkowej bydła mlecznego. 8) Ocena wartości użytkowej i hodowlanej bydła mięsnego. 9) Budynki inwentarskie i pomieszczenia dla bydła. Sygnały krów i ich interpretacja.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Podstawy zarządzania stadem bydła. Organizacja stada bydła mlecznego i mięsnego. Założenia do pracy: „Projekt chowu i hodowli bydła”. 2) Organizacja rozrodu w stadzie bydła. 3) Reprodukcja bydła. Ocena efektywności wychowu młodego bydła. 4) Uwarunkowania wydajności i składu chemicznego mleka. Klasyfikacja mleka w skupie. 5) Ocena efektywności żywienia krów i produkcji mleka 6) Planowanie bazy paszowej dla bydła. Preliminarz i bilans pasz dla bydła. 7) Ocena wartości użytkowej bydła mlecznego. 8) Ocena wartości użytkowej i hodowlanej bydła mięsnego. 9) Budynki inwentarskie i pomieszczenia dla bydła. Sygnały krów i ich interpretacja.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Podstawy zarządzania stadem bydła. Organizacja stada bydła mlecznego i mięsnego. Założenia do pracy: „Projekt chowu i hodowli bydła”. 2) Organizacja rozrodu w stadzie bydła. 3) Reprodukcja bydła. Ocena efektywności wychowu młodego bydła. 4) Uwarunkowania wydajności i składu chemicznego mleka. Klasyfikacja mleka w skupie. 5) Ocena efektywności żywienia krów i produkcji mleka 6) Planowanie bazy paszowej dla bydła. Preliminarz i bilans pasz dla bydła. 7) Ocena wartości użytkowej bydła mlecznego. 8) Ocena wartości użytkowej i hodowlanej bydła mięsnego. 9) Budynki inwentarskie i pomieszczenia dla bydła. Sygnały krów i ich interpretacja.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Podstawy zarządzania stadem bydła. Organizacja stada bydła mlecznego i mięsnego. Założenia do pracy: „Projekt chowu i hodowli bydła”. 2) Organizacja rozrodu w stadzie bydła. 3) Reprodukcja bydła. Ocena efektywności wychowu młodego bydła. 4) Uwarunkowania wydajności i składu chemicznego mleka. Klasyfikacja mleka w skupie. 5) Ocena efektywności żywienia krów i produkcji mleka 6) Planowanie bazy paszowej dla bydła. Preliminarz i bilans pasz dla bydła. 7) Ocena wartości użytkowej bydła mlecznego. 8) Ocena wartości użytkowej i hodowlanej bydła mięsnego. 9) Budynki inwentarskie i pomieszczenia dla bydła. Sygnały krów i ich interpretacja.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Podstawy zarządzania stadem bydła. Organizacja stada bydła mlecznego i mięsnego. Założenia do pracy: „Projekt chowu i hodowli bydła”. 2) Organizacja rozrodu w stadzie bydła. 3) Reprodukcja bydła. Ocena efektywności wychowu młodego bydła. 4) Uwarunkowania wydajności i składu chemicznego mleka. Klasyfikacja mleka w skupie. 5) Ocena efektywności żywienia krów i produkcji mleka 6) Planowanie bazy paszowej dla bydła. Preliminarz i bilans pasz dla bydła. 7) Ocena wartości użytkowej bydła mlecznego. 8) Ocena wartości użytkowej i hodowlanej bydła mięsnego. 9) Budynki inwentarskie i pomieszczenia dla bydła. Sygnały krów i ich interpretacja.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Podstawy zarządzania stadem bydła. Organizacja stada bydła mlecznego i mięsnego. Założenia do pracy: „Projekt chowu i hodowli bydła”. 2) Organizacja rozrodu w stadzie bydła. 3) Reprodukcja bydła. Ocena efektywności wychowu młodego bydła. 4) Uwarunkowania wydajności i składu chemicznego mleka. Klasyfikacja mleka w skupie. 5) Ocena efektywności żywienia krów i produkcji mleka 6) Planowanie bazy paszowej dla bydła. Preliminarz i bilans pasz dla bydła. 7) Ocena wartości użytkowej bydła mlecznego. 8) Ocena wartości użytkowej i hodowlanej bydła mięsnego. 9) Budynki inwentarskie i pomieszczenia dla bydła. Sygnały krów i ich interpretacja.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Podstawy zarządzania stadem bydła. Organizacja stada bydła mlecznego i mięsnego. Założenia do pracy: „Projekt chowu i hodowli bydła”. 2) Organizacja rozrodu w stadzie bydła. 3) Reprodukcja bydła. Ocena efektywności wychowu młodego bydła. 4) Uwarunkowania wydajności i składu chemicznego mleka. Klasyfikacja mleka w skupie. 5) Ocena efektywności żywienia krów i produkcji mleka 6) Planowanie bazy paszowej dla bydła. Preliminarz i bilans pasz dla bydła. 7) Ocena wartości użytkowej bydła mlecznego. 8) Ocena wartości użytkowej i hodowlanej bydła mięsnego. 9) Budynki inwentarskie i pomieszczenia dla bydła. Sygnały krów i ich interpretacja.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Analiza metod utrzymania i użytkowania bydła oraz z wyposażenia technicznego w wybranej fermie. 2) Wybór zwierząt do danego kierunku produkcji. Ocena pokroju i kondycji bydła. 3)Przeprowadzenie próbnego udoju krów. Analiza danych w
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Analiza metod utrzymania i użytkowania bydła oraz z wyposażenia technicznego w wybranej fermie. 2) Wybór zwierząt do danego kierunku produkcji. Ocena pokroju i kondycji bydła. 3)Przeprowadzenie próbnego udoju krów. Analiza danych w
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Analiza metod utrzymania i użytkowania bydła oraz z wyposażenia technicznego w wybranej fermie. 2) Wybór zwierząt do danego kierunku produkcji. Ocena pokroju i kondycji bydła. 3)Przeprowadzenie próbnego udoju krów. Analiza danych w
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Analiza metod utrzymania i użytkowania bydła oraz z wyposażenia technicznego w wybranej fermie. 2) Wybór zwierząt do danego kierunku produkcji. Ocena pokroju i kondycji bydła. 3)Przeprowadzenie próbnego udoju krów. Analiza danych w
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Analiza metod utrzymania i użytkowania bydła oraz z wyposażenia technicznego w wybranej fermie. 2) Wybór zwierząt do danego kierunku produkcji. Ocena pokroju i kondycji bydła. 3)Przeprowadzenie próbnego udoju krów. Analiza danych w
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Film dydaktyczny, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia audytoryjne Prezentacja, Kolokwium, Wykonanie ćwiczeń 40%

Ćwiczenia terenowe Aktywność na zajęciach, Wykonanie ćwiczeń 10%
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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_UO05
Absolwent potrafi zaprojektować i zrealizować pracę w zespole wykorzystując właściwe techniki i metody
zadanie badawcze lub projektowe w zakresie rolnictwa i szeroko rozumianej produkcji zwierzęcej, a także
pozyskiwać informacje z różnych źródeł, oraz prawidłowo interpretować dane i wyciągać wnioski

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_UW08 Absolwent potrafi ocenić i kontrolować czynniki genetyczne, środowiskowe i technologiczne wpływające
na jakość produktów pochodzenia zwierzęcego

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_WG12 Absolwent zna i rozumie zasady projektowania i prowadzenia badań w naukach przyrodniczych


