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Żywienie zwierząt
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
agrobiznes

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WPTPAGS.I4B.2914.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Anna Szuba-Trznadel

Pozostali prowadzący Anna Szuba-Trznadel

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie Studentów z wybranymi tematami z zakresu produkcji pasz stosowanych w żywieniu poszczególnych
gatunków zwierząt. Przekazanie zależności między składem dawki pokarmowej a fizjologią ich trawienia
i wchłaniania. Dodatkowo student uzyska umiejętność szacowania rzeczywistej wartości pokarmowej pasz oraz
bilansowania mieszanek paszowych i dawek pokarmowych z wykorzystaniem rożnych zestawów paszowych.
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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
składniki pokarmowe pasz i ich przemiany
w organizmie zwierząt oraz zna wartość pokarmową
pasz i wie jak tę wartość określić

AG_P6S_WG02,
AG_P6S_WG03,
AG_P6S_WG08

Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń

W2 zasady żywienia zwierząt AG_P6S_WG08

Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń

W3
potrzeby pokarmowe zwierząt i możliwości ich
zaspokojenia poprzez poprawne bilansowanie dawek
pokarmowych

AG_P6S_WG08

Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1

posługiwać się normami żywieniowymi zwierząt
(potrafi przeliczać zawartość składników pokarmowych
pasz ze świeżego materiału na suchą masę) oraz
zdolność konstruowania i bilansowania dawek
pokarmowych, a także mieszanek pasz treściwych dla
zwierząt

AG_P6S_UW04
Projekt, Obserwacja
pracy studenta, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń

U2 przy pomocy żywienia sterować jakością uzyskanego
produktu zwierzęcego AG_P6S_UW05

Projekt, Obserwacja
pracy studenta, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń

U3 współpracować w zespole oraz podejmować właściwe
decyzje AG_P6S_UO13

Projekt, Obserwacja
pracy studenta, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykonania i rozwiązania prostych zadań badawczych
i projektowych (przeprowadzonych pod kierunkiem
opiekuna naukowego)

AG_P6S_KK03
Obserwacja pracy
studenta, Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń

K2 konieczności dokształcania się i podnoszenia
kompetencji zawodowych AG_P6S_KK01

Obserwacja pracy
studenta, Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15
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Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie do zajęć 10

Konsultacje 10

Przygotowanie projektu 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
40

ECTS
1.5

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Żywienie jako czynnik środowiskowy. Skład chemiczny roślin i ciała zwierząt.
Woda i jej znaczenie.

2. Składniki pasz i ich znaczenie (węglowodany, tłuszcze, białko i aminokwasy).

3. Witaminy (występowanie, trwałość). Składniki mineralne (ich fizjologiczna rola).

4. Trawienie i wykorzystanie składników pokarmowych przez zwierzęta
monogastryczne i przeżuwające.

5. Wartość biologiczna białek paszowych. Metody oceny wartości biologicznej
białka.

6. Energia paszy. Przemiana materii i energii. Bilans energii w organizmie. Mierniki
wartości energetycznej pasz. Jednostki energetyczne stosowane w różnych
systemach żywienia zwierząt monogastrycznych i przeżuwających.

7. Wymagania pokarmowe zwierząt przy różnych kierunkach produkcji i w różnym
wieku oraz czynniki fizjologiczne i gospodarcze wpływające na wykorzystanie
pasz.

8. Podział pasz na grupy. Zielonki z upraw polowych.

9. Kukurydza i trawy oraz metody użytkowania pastwisk.

10. Konserwacja pasz, kiszonki, siano oraz ich wartość w żywieniu zwierząt.

11. Rośliny okopowe i ziarno zbóż.

12. Nasiona roślin bobowatych. Makuchy i śruty poekstrakcyjne.

13. Wartość żywieniowa ubocznych produktów przemysłu rolno-spożywczego.

14. Pasze pochodzenia zwierzęcego i dodatki pasz specjalnych w żywieniu.

15. Jakość pasz. Zanieczyszczenia. Przemysłowe mieszanki paszowe.

Wykład
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2.

1. Pasze i ich składniki. Analiza podstawowa pasz (obliczanie składników
pokarmowych różnych pasz)
2. Obliczanie współczynników strawności różnych pasz.

3. Obliczanie efektu produkcyjnego pasz na podstawie bilansu N i C.
4. Obliczanie wartości energetycznej pasz stosowanych w żywieniu zwierząt
monogastrycznych i przeżuwających. 

5. Metody oceny wydajności pastwiska.
6. Zasady prawidłowej konserwacji pasz - ocena jakości kiszonek i siana.
7. Kolokwium I z zakresu sześciu pierwszych ćwiczeń z części żywieniowej. Ogólne
zasady normowania pasz.
8. Kolokwium II – pasze objętościowe (wartość pokarmowe oraz ich znaczenie w
żywieniu zwierząt). Układanie dawek pokarmowych dla opasów i zwierząt
rosnących.
9. Układanie dawek pokarmowych dla krów mlecznych
10. Zasady normowania dawek pokarmowych dla trzody chlewnej. Układanie
dawek pokarmowych dla warchlaków i tuczników.

11. Układanie dawek pokarmowych dla loch prośnych i karmiących.
12. Zasady normowania dawek pokarmowych dla drobiu. Układanie dawek
pokarmowych dla różnych gatunków drobiu wodnego.

13. Układanie dawek pokarmowych dla różnych gatunków drobiu grzebiącego.
14. Kolokwium III – pasze treściwe (wartość pokarmowe oraz ich znaczenie w
żywieniu zwierząt). Projektowanie receptur mieszanek paszowych dla różnych
grup technologicznych świń oraz dla różnych gatunków drobiu.
15. Preliminarz paszowy. Szacowanie zużycia pasz na jednostkę produkcji.
Zaliczanie ćwiczeń.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział

procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Aktywność na zajęciach 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja, Kolokwium, Udział w dyskusji, Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
chemia, fizjologia roślin z elementami biochemii
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Literatura
Obowiązkowa

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. 3-tomwy podręczniki pod red. D. Jamroz, PWN Warszawa, 2015.1.
Pasze. Praca zbior. pod red. J. Chachułowa, Wyd. SGGW, Warszawa 1996.2.

Dodatkowa

Markowska K. i Mazurowska M. (red.): Użytki zielone najwyższej jakości. Wyd. Pro Agricola, Warszawa, 2016.1.
Jankowska-Huflejt H. i Zastawny J. (red.): Pasze z użytków zielonych czynnikiem jakości zdrowotnej środków żywienia2.
zwierząt i ludzi. Wyd. IMUZ, Falenty, 2002.
Jaroch H. i Lipiec A. (red.): Pasze i dodatki paszowe. Wyd. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2012.3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

AG_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do podnoszenia kompetencji zawodowych i podejmowania działań w celu
rozwiązywania zaistniałych problemów zawodowych

AG_P6S_KK03 Absolwent jest gotów do wykonania i rozwiązania prostych zadań badawczych i projektowych pod
kierunkiem opiekuna naukowego

AG_P6S_UO13 Absolwent potrafi planować pracę własną i zespołową oraz współpracować w grupie, kierować zespołem
przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy

AG_P6S_UW04
Absolwent potrafi określić wymagania siedliskowe podstawowych grup roślin i zasady dobrostanu zwierząt
oraz zaplanować technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej a także ocenić zagrożenia dla środowiska
przyrodniczego wynikające z prowadzenia agrobiznesu.

AG_P6S_UW05 Absolwent potrafi przestrzegać zasad zarządzania jakością we wszystkich ogniwach agrobiznesu.

AG_P6S_WG02 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące opisywania procesów
fizycznych, chemicznych i biochemicznych konieczne do zrozumienia zjawisk zachodzących w środowisku.

AG_P6S_WG03
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu biologii niezbędne do
zrozumienia i opisania zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, organizmu i
populacji.

AG_P6S_WG08
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym systemy produkcji rolniczej oraz potrafi ocenić ich
oddziaływanie na środowisko a także zagadnienia z zakresu wymagań siedliskowych oraz technik i
technologii uprawy ważniejszych gospodarczo roślin rolniczych i ogrodniczych oraz technologii produkcji
zwierzęcej.


