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Chów i hodowla trzody chlewnej
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.0396.20

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

Damian Knecht

Pozostali prowadzący Damian Knecht, Anna Jankowska-Mąkosa

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 24

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Na kursie przedstawione zostaną czynniki oddziaływujące na chów trzody chlewnej. Studenci zapoznają się
z systemami produkcji świń, poznają systemy ich utrzymania oraz metody żywienia poszczególnych grup
technologicznych. Słuchacze zaznajomią się z ekonomiką chowu trzody chlewnej i elementami, które mają wpływ
na racjonalny i opłacalny odchów prosiąt, warchlaków i tuczników. Przedstawione zostaną najnowsze trendy
w hodowli trzody chlewnej i ich wpływ na produkcję towarową.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i charakteryzuje rasy świń utrzymywane
w Polsce i na świecie, zna parametry w zakresie
użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej oraz
wykazuje znajomość zasad żywienia trzody chlewnej.

BH_ P6S_WG06 Egzamin pisemny

W2
Student ma ogólną wiedzę z zakresu wyposażenia
technicznego w produkcji trzody chlewnej i zna
technologię produkcji świń.

BH_ P6S_WG08 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student wykazuje umiejętność analizy każdego etapu
chowu z elementami hodowli z uwzględnieniem
elementów krytycznych, potrafi opracowywać projekty
z zakresu chowu świń uwzględniające strukturę
funkcjonowania organizacji hodowlanych w Polsce.

BH_ P6S_UW06
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student rozumie zjawiska rynkowe w otoczeniu
podmiotów zajmujących się produkcją trzody
chlewnej, ma świadomość odpowiedzialności
za zadania wspólnie realizowane w zespole.

BH_ P6S_KO05
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 18

Ćwiczenia audytoryjne 24

Przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie raportu 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
132

ECTS
5.0
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Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
42

ECTS
1.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
54

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Szczegółowa tematyka wykładów (wykład trwa 2 h):
 
1. Pochodzenie i systematyka świni domowej oraz najważniejsze cechy związane z
jej użytkowaniem i zachowaniem się.

2. Współczesne typy użytkowe i rasy świń w Polsce i na świecie. Systemy
produkcji trzody chlewnej.

3. Rozród świń. Najważniejsze cechy użytkowości rozrodczej loch.

4. Specyfika trawienia i żywienie świń. Rodzaje pasz oraz pasze
niekonwencjonalne w żywieniu świń.

5. Żywienie i utrzymanie zwierząt przeznaczonych do rozrodu.

6. Odchów prosiąt i warchlaków. Tucz świń i obrót żywcem wieprzowym.

7. Zagadnienia związane z utrzymaniem dobrostanu w chowie i hodowli świń.

8. Metody oceny wartości hodowlanej. Praca hodowlana.

9. Status zdrowotny w produkcji świń - prewencja i profilaktyka. Choroby świń.

Wykład

2.

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ĆWICZEŃ (ćwiczenia trwają 3 h):
 
1. Identyfikacja typów użytkowych i najważniejsze cechy trzody chlewnej.
Organizacja stada trzody chlewnej - obrót stada.
2. Ocena użytkowości rozpłodowej. Ocena użytkowości tucznej. Ocena wartości
rzeźnej.3. Utrzymanie trzody chlewnej - plan pomieszczeniowy. Charakterystyka
typów kojców i stanowisk dla poszczególnych grup świń.
4. Organizacja dnia pracy na fermie trzody chlewnej. Zapotrzebowanie na siłę
roboczą.
5. Plan żywieniowo-paszowy dla stada trzody chlewnej - sektor rozrodu. Plan
żywieniowo-paszowy dla stada trzody chlewnej - sektor tuczu.
6. Wpływ wyników rozrodu na efektywność chowu loch i prosiąt.
7. Wpływ tempa wzrostu i wartości rzeźnej na ekonomikę tuczu.
8. Elementy struktury organizacyjnej hodowli trzody chlewnej w Polsce.

Ćwiczenia audytoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 55%
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Ćwiczenia audytoryjne Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach 45%

Wymagania wstępne
Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu student powinien znać podstawy ogólnej hodowli i genetyki zwierząt oraz fizjologii
świń.

Literatura
Obowiązkowa

1. Babicz M. (red). Hodowla i chów świń. Wyd. UP w Lublinie. 2014. 2. Grudniewska B. (red.). Hodowla i użytkowanie świń,1.
Wyd. ART. Olsztyn 1998. 3. Kondracki S. Chów świń. PWRiL, Warszawa 1998. 4. Szulc T. (red.). Chów i hodowla zwierząt,
Wyd. AXA. Wrocław 2005. 5. Pejsak Z. Ochrona zdrowia świń, Wyd. PWR, 2007.

Dodatkowa

www.polsus.pl1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BH_ P6S_KO05 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy uwzględniając dynamiczne
zmiany prawnych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań produkcji zwierzęcej

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_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


