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Pasze objętościowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zootechnika

Specjalność

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WBiHZBZOPPS.MI2C.1555.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Barbara Król

Pozostali prowadzący Barbara Król, Martyna Wilk, Maja Słupczyńska

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 12
Ćwiczenia terenowe: 8

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
przekazanie studentom wiedzy z zakresu przyrodniczych i gospodarczych uwarunkowań polowej produkcji pasz
oraz kryteriów doboru gatunków i odmian roślin pastewnych w płodozmianach paszowych w aspekcie potrzeb
żywieniowych zwierząt;

C2
zapoznanie studentów z wartością pokarmową i znaczenie w  żywieniu zwierząt wieloletnich roślin motylkowych,
traw i mieszanek motylkowo-trawiaste w uprawie polowej ich właściwości chemicznych i sposobu wykorzystania
w żywieniu przeżuwaczy;

C3 przekazanie studentom wiedzy zakresu trwałych użytków zielonych i pastwisk w bilansie paszowym;

C4
zapoznanie studentów z metodami konserwacji zielonek i  zasady przechowywania pasz w gospodarstwie oraz ich
wartością pokarmową, a także zastosowaniem pasz konserwowanych i produktów ubocznych przemysłu rolno-
spożywczego w żywieniu przeżuwaczy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zasady doboru gatunków i odmian roślin pastewnych
przydatnych do uprawy w różnych ogniwach
zmianowania;

BH_ P7S_WG07, BH_
P7S_WG09, BH_
P7S_WK04

Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

W2
wartość pokarmową pasz produkowanych
w gospodarstwie w stanie naturalnym
i zakonserwowanym (siano, kiszonki);

BH_ P7S_WG07, BH_
P7S_WK04

Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

W3 czynniki, które modyfikują wartość pokarmową tych
pasz oraz zna technologię produkcji kiszonek i siana.

BH_ P7S_WG07, BH_
P7S_WK04

Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zorganizować produkcję pasz objętościowych
uwzględniając potrzeby żywieniowe zwierząt
przeżuwających;

BH_ P7S_UK02, BH_
P7S_UW01, BH_
P7S_UW07

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Wykonanie ćwiczeń

U2 wykorzystać potencjał produkcyjny łąk i pastwisk
poprzez właściwe ich użytkowanie;

BH_ P7S_UW04, BH_
P7S_UW05

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Wykonanie ćwiczeń

U3
ocenić organoleptycznie jakość gospodarskich pasz
objętościowych i ułożyć dawki pokarmowe
w zależności od tej jakości.

BH_ P7S_UW04, BH_
P7S_UW05

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uznania roli zwierząt przeżuwających w cyklu
produkcji rolnej oraz w kształtowaniu środowiska
wiejskiego;

BH_ P7S_KO02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

K2
uznania roli pastwiska jako najbardziej naturalnej
formy żywienia zwierząt roślinożernych, zapewniającej
warunki najlepiej odpowiadające ich behawiorowi
(dobrostan);

BH_ P7S_KO02, BH_
P7S_KO03

Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

K3 uznania roli pasz objętościowych w „łańcuchu pole-
zwierzę-stół”.

BH_ P7S_KO02, BH_
P7S_KO03, BH_
P7S_KR04

Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji



3 / 7

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia audytoryjne 12

Ćwiczenia terenowe 8

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Przygotowanie raportu 10

Przygotowanie projektu 20

Konsultacje 1

Udział w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
37

ECTS
1.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Wykłady realizowane w wymiarze 15 x 1h

1. Przyrodnicze i gospodarcze uwarunkowania polowej produkcji pasz.

2. Kryteria doboru gatunków i odmian roślin pastewnych w płodozmianach
paszowych w aspekcie potrzeb żywieniowych zwierząt.

3. Charakterystyka oraz znaczenie wieloletnich roślin motylkowatych i traw w
żywieniu zwierząt. 

4. Właściwości chemiczne, wartość pokarmowa, sposoby konserwacji i
wykorzystanie w żywieniu zwierząt.

5. Trawy w uprawie polowej, właściwości chemiczne, wartość pokarmowa,
sposoby konserwacji i użytkowania.

6. Mieszanki motylkowo-trawiaste z uprawy polowej, właściwości chemiczne,
sposoby i wykorzystanie w żywieniu zwierząt.

7. Jednoroczne rośliny pastewne – znaczenie w bilansie paszowym, sposoby
konserwacji i wykorzystanie w żywieniu.

8. Metody konserwacji kiszonek. Zalety suszenia i kiszenia. 

9. Inne metody przetwarzania zielonek.

10. Susz i siano metody produkcji i wartość pokarmowa.

11. Nowe technologie produkcji kiszonek i zasady stosowania dodatków do
kiszenia.

12. Fizjologiczne podstawy i praktyczne zasady maksymalizowania wykorzystania
w dawkach pokarmowych dla bydła pasz objętościowych

13. Pasze uboczne z przemysłu spożywczego. - zasady wykorzystania

14. Gospodarskie metody uszlachetniania pasz.

15. Sposoby i warunki magazynowania i przechowywania pasz.

Wykład

2.

Ćwiczenia realizowane w wymiarze  6 x 2h

1. Analiza składu botanicznego zielonek.

2. Analiza morfologiczna zielonek.

3. Ocena dojrzałości runi pastwiskowej na podstawie fazy fenologicznej roślin
wskaźnikowych.

4. Organoleptyczna ocena jakości kiszonek i siana.

5. Chemiczna ocena jakości kiszonek wg klucza DLG.

6. Planowanie wypasu stada bydła w zależności od jakości pastwiska.

Ćwiczenia audytoryjne
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3.

Ćwiczenia realizowane w wymiarze  4 x 2h

1. Projektowanie rocznego planu żywienia dla różnego rodzaju gospodarstw
(farmy bydła mlecznego – bydła opasowego, żywienie intensywne - ekstensywne,
duży – mały udział TUŻ, itp.).

2. Projektowanie powierzchni upraw roślin paszowych dla wybranego typu
gospodarstwa.

3. Projektowanie płodozmianu dla wybranego typu gospodarstwa (w perspektywie
czteroletniej).

4. Preliminarz pasz dla wybranego gospodarstwa.

Ćwiczenia terenowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji 50%

Ćwiczenia audytoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Kolokwium, Udział
w dyskusji, Wykonanie ćwiczeń 20%

Ćwiczenia terenowe Projekt 30%

Dodatkowy opis

Test teoretyczny z zakresu tematyki wykładów i ćwiczeń. Opracowywanie projektów w grupie i indywidualnych. Ocena
końcowa z przedmiotu stanowi 50% oceny uzyskanej z testu zaliczeniowego o oraz 50% ocen uzyskanych z przygotowanych
projektów.

Wymagania wstępne
Brak.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BH_ P7S_KO02
Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy ze świadomością realizacji
zamierzonego przez siebie lub innych celu i odpowiedniego określania priorytetów służących jego
realizacji

BH_ P7S_KO03 Absolwent jest gotów do podejmowania działań mających na celu ograniczanie negatywnego wpływu
produkcji zwierzęcej na środowisko

BH_ P7S_KR04
Absolwent jest gotów do utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce
zootechnicznej; podejmowania odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu zootechnika i
dostrzegania istoty etyki zawodowej w podejmowanych działaniach

BH_ P7S_UK02
Absolwent potrafi konstruować rozbudowane ustne i pisemne opinie, poglądy, uzasadnienia na tematy
związane z utrzymaniem zwierząt będących przedmiotem hodowli, chowu lub użytkowania, lub produkcji
pasz; precyzyjnie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej przy
użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych

BH_ P7S_UW01
Absolwent potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacje pochodzące z
różnych źródeł - dokumentacji utrzymania zwierząt będących przedmiotem hodowli, chowu lub
użytkowania, lub dokumentacji związanej z procesem produkcji pasz

BH_ P7S_UW04
Absolwent potrafi samodzielnie formułować problemy badawcze, dobierać odpowiednie metody i techniki
badawcze w zakresie szeroko pojętej produkcji zwierzęcej i produkcji pasz; prawidłowo interpretować
rezultaty, wyciągać wnioski i wskazywać kierunki dalszych badań; oraz samodzielnie opracować projekty
z zakresu produkcji zwierzęcej

BH_ P7S_UW05

Absolwent potrafi samodzielnie projektować i weryfikować innowacyjne systemy utrzymania zwierząt
będących przedmiotem hodowli, chowu lub utrzymania oraz systemy produkcji pasz; dokonać
szczegółowej analizy ekonomicznej i modyfikacji każdego etapu produkcji zwierzęcej lub produkcji pasz z
identyfikacją i uwzględnieniem elementów krytycznych i zrealizować je w konkretnych warunkach
produkcyjnych

BH_ P7S_UW07 Absolwent potrafi przygotować typowe prace pisemne/wystąpienia ustne w języku polskim i języku
obcym, dotyczące zagadnień szczegółowych dla dyscypliny zootechnika i dyscyplin pokrewnych

BH_ P7S_WG07
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu towaroznawstwa surowców oraz
produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także możliwości ich modyfikacji poprzez
zastosowanie zaawansowanych technik agrotechnicznych i zabiegów zootechnicznych

BH_ P7S_WG09
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zasady funkcjonowania środowiska rolniczego, ochrony
bioróżnorodności zwierząt hodowlanych oraz uwarunkowania ekologicznej produkcji zwierzęcej i rolnictwa
zintegrowanego

BH_ P7S_WK04
Absolwent zna i rozumie prawne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania utrzymania zwierząt
będących przedmiotem chowu, hodowli i użytkowania zwierząt, produkcji pasz oraz przetwórstwem
surowców pochodzenia zwierzęcego


