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Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
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-
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Języki wykładowe
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Obligatoryjność
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Blok zajęciowy
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Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie
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odpowiedzialny
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Maja Słupczyńska
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Okres
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Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45

Grupa zajęć standardu
B2. Produkcja zwierzęca

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Studenci zapoznani zostaną z zasadami oznaczania składu chemicznego pasz, kryteriami podziału materiałów
paszowych, procesami trawienia, wchłaniania i wykorzystania poszczególnych składników pokarmowych
w zależności od budowy układu pokarmowego.

C2
Studenci nauczą się projektować dawki pokarmowe oraz receptury mieszanek pełnoporcjowych w zależności
od gatunku oraz kierunku użytkowania zwierząt gospodarskich. Studenci poznają systemy i techniki żywienia
zwierząt.

C3 Studenci zaznajomieni zostaną z etiologią zaburzeń metabolicznych powodowanych błędami żywieniowymi oraz
metodami im zapobiegania.

C4
Studentom przedstawione zostaną również sposoby modyfikacji składu produktów pochodzenia zwierzęcego
na drodze żywieniowej oraz metodami ograniczania emisji niewykorzystanych składników pokarmowych
do środowiska.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zasady chowu i hodowli zwierząt, z uwzględnieniem
zasad żywienia zwierząt, zasad zachowania ich
dobrostanu oraz zasad ekonomiki produkcji

O.W8
Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

W2 zasady żywienia zwierząt z uwzględnieniem różnic
gatunkowych i wieku B.W13

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach

W3 zasady układania i analizowania dawek pokarmowych B.W14 Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach

W4
etiologię, patogenezę i objawy kliniczne chorób
występujących u poszczególnych gatunków zwierząt
oraz zasady postępowania terapeutycznego

O.W3 Egzamin pisemny

W5 sposób postępowania z danymi klinicznymi i wynikami
badań laboratoryjnych i dodatkowych B.W6 Zaliczenie pisemne,

Aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1 oceniać stan odżywienia zwierzęcia oraz udzielać
porad w tym zakresie B.U5 Aktywność na zajęciach

U2
pobierać i zabezpieczać próbki do badań oraz
wykonywać standardowe testy laboratoryjne, a także
prawidłowo analizować i interpretować wyniki badań
laboratoryjnych

B.U6 Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykazywania odpowiedzialności za podejmowane
decyzje wobec ludzi, zwierząt i środowiska
przyrodniczego

O.K1 Aktywność na zajęciach

K2 formułowania wniosków z własnych pomiarów lub
obserwacji O.K5 Zaliczenie pisemne,

Aktywność na zajęciach

K3 pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności O.K8 Aktywność na zajęciach
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K4 komunikowania się ze współpracownikami i dzielenia
się wiedzą O.K9 Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 45

Przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Udział w egzaminie 2

Konsultacje 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
128

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Pasze i ich składniki. Zasady obowiązujące przy pobieraniu prób różnych materiałów
paszowych do analiz (metody próbkowania, etykiety, sposoby pakowania, konserwacji i
transportu). Klasyfikacja składników pokarmowych pasz. Analiza podstawowa i
rozszerzona pasz – prezentacja metod analitycznych oznaczania podstawowych
składników pokarmowych.

2. Klasyfikacja i znaczenie żywieniowe węglowodanów. Trawienie, wchłanianie  i
przemiany węglowodanów u zwierząt monogastrycznych i u przeżuwaczy.

3. Klasyfikacja i znaczenie żywieniowe białek. Trawienie, wchłanianie i przemiany
białek u zwierząt monogastrycznych i przeżuwaczy. Inne związki azotowe występujące
w materiałach paszowych.  Ocena wartości biologicznej białek, pojęcie wzorca biała
idealnego oraz białka/aminokwasów chronionych.

4. Klasyfikacja i znaczenie żywieniowe tłuszczowców. Trawienie, wchłanianie  i
przemiany tłuszczowców u zwierząt monogastrycznych i u przeżuwaczy.

5. Klasyfikacja i znaczenie składników mineralnych. Rola, objawy niedoboru oraz/lub
toksyczności poszczególnych makro – mikroelementów. Synergizm i antagonizm
pomiędzy poszczególnymi składnikami mineralnymi. Biodostępność składników
mineralnych z materiałów paszowych oraz komercyjnych dodatków mineralnych.
Metody określania zapotrzebowania zwierząt na składniki mineralne.

6. Klasyfikacja i znaczenie witamin. Rola, objawy niedoboru oraz/lub toksyczności
poszczególnych witamin. Czynniki wpływające na stabilność witamin w komponentach
paszowych oraz mieszankach mineralno-witaminowych. Wchłanianie witamin z
przewodu pokarmowego.

7. Mechanizmy regulujące pobranie paszy u zwierząt (mechaniczna, fizjologiczna).
Klasyfikacja i nomenklatura materiałów paszowych. Wartość pokarmowa i znaczenie
żywieniowe pasz objętościowych.   

8. Wartość pokarmowa i znaczenie żywieniowe pasz treściwych. Dodatki paszowe –
podział, cel stosowania, obowiązujące regulacje prawne. Substancje antyżywieniowe w
materiałach paszowych -  występowanie, wpływ na zdrowie i produkcyjność zwierząt,
metody dezaktywacji aktywności substancji antyżywieniowych.

9. Metody preparacji  pasz i ich wpływ na strawność składników pokarmowych. Sposób
przygotowania pasz w zależności od gatunku zwierząt dla którego są przeznaczone.
Metody konserwacji pasz.

10. Fizjologiczne podstawy żywienia bydła mlecznego – wartość pokarmowa pasz w
żywieniu krów mlecznych, systemy zadawania pasz – technika żywienia. Zaburzenia
metaboliczne wynikające z nieprawidłowego żywienia krów mlecznych.

11. Żywienie bydła opasanego i hodowlanego. Pasze stosowane w opasie, fizjologiczne
uwarunkowania przebiegu opasu, systemy opasania i żywienia opasów.

12. Żywienie cieląt. Podstawy fizjologicznego żywienia cieląt, rozwój przewodu
pokarmowego, preparaty mlekozastępcze, zaburzenia trawienia i metabolizmu u cieląt.

13. Fizjologiczne podstawy żywienia trzody chlewnej: loch, prosiąt i warchlaków,
tuczników. Zapotrzebowanie poszczególnych grup na składniki pokarmowe. Systemy
żywienia trzody chlewnej, choroby o podłożu żywieniowym u trzody chlewnej –
przyczyny, symptomy i zapobieganie.

14. Fizjologiczne podstawy żywienia drobiu: specyfikacja utrzymania i żywienia kur
niosek (skład jaja, wpływ żywienia na nieśność i żywieniowa możliwość modyfikacji
składu jaj); żywienie kurcząt rzeźnych – zapotrzebowanie na energię i składniki
pokarmowe, metody poprawiające wykorzystanie pasz, stosowanie dodatków
paszowych. Choroby kur i kurcząt uwarunkowane żywieniem.

15. Higiena i bezpieczeństwo produkcji pasz gospodarskich. Sposoby modyfikowania
składu chemicznego i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego na drodze
żywieniowej – żywność funkcjonalna.

Wykład
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2.

1. Obliczanie zawartości poszczególnych składników pokarmowych w materiale
świeżym oraz w suchej masie na podstawie wyników analiz chemicznych. Interpretacja
uzyskanych wyników.

2. Współczynniki strawności pasz (strawność pozorna i rzeczywista). Technika
prowadzenia  badań strawnościowych metodami biologicznymi – in vivo (metoda
bilansowa klasyczna, metoda bilansowa różnicowa, metody in sacco i in situ) oraz
metodami chemicznymi. Obliczanie współczynników strawności pozornej na podstawie
danych liczbowych. Interpretacja uzyskanych wyników.

3.  Bilans przemiany materii – obliczanie efektu produkcyjnego pasz na podstawie
bilansu C i N. Metody oceny wartości biologicznej białek paszowych. Obliczanie
wartości biologicznej białka paszowego metodami chemicznymi – metoda Osera oraz
Blocka-Mitchela.

4.  Zasady stosowania azotowych związków niebiałkowych (syntetycznych) w żywieniu
zwierząt przeżuwających. Obliczanie ilości dodatku różnych źródeł azotu z azotowych
związków niebiałkowych do pasz w zależności od stopnia żądanego pokrycia potrzeb w
zakresie na białko ogólne. Interpretacja uzyskanych wyników.

5. Mierniki wartości energetycznej pasz. Metabolizm energii w organizmie: od energii
brutto do energii netto. Jednostki pokarmowe/energetyczne stosowane w różnych
systemach żywienia zwierząt monogastrycznych (europejskich dla drobiu, trzody
chlewnej, koni) oraz wartość energetyczna wg systemu NEL – dla przeżuwaczy.
Obliczanie na podstawie danych liczbowych, zgodnie z odpowiednimi wzorami
matematycznymi: wartości energii netto laktacji – dla krowy mlecznej; energii
metabolicznej dla trzody chlewnej oraz energii strawnej dla koni.

6. Normowanie dawek pokarmowych dla zwierząt przeżuwających w systemie INRA.
Podstawowe pojęcia:  system energetyczny - JPM i JPŻ, system białkowy (BURŻ, BNRŻ,
BTJ (BTJM, BTJE), system jednostek wypełnieniowych, wartość wypełnieniowa pasz
objętościowych, zdolność pobrania paszy.

7. Układanie dawek pokarmowych dla buhajka opasanego (wybranych ras) zgodnie z
zaleceniami sytemu INRA -  praca z normami, ustalenie zapotrzebowania zwierząt,
dobór materiałów paszowych, optymalizacja dawki pokarmowej (normy papierowe +
program komputerowy INRAtion).  

8. Układanie dawek pokarmowych dla jałówki hodowlanej  (wybranych ras) zgodnie z
zaleceniami sytemu INRA -  praca z normami, ustalenie zapotrzebowania zwierząt,
dobór materiałów paszowych, optymalizacja dawki pokarmowej (normy papierowe +
program komputerowy INRAtion).  

9. Normowanie dawek pokarmowych dla zwierząt przeżuwających w systemie DLG.
Podstawowe pojęcia związane z systemem: normy żywienia krów mlecznych,
szacowanie wartości pokarmowej pasz, zasady ustalania zapotrzebowania na białko
ogólne dostępne w jelicie cienkim oraz zasady obliczania wartości nBO w paszach,
zapotrzebowanie na energię  (MJ-NEL). Układanie dawek pokarmowych dla krowy
mlecznej (normy „papierowe” + program komputerowy WinPasz)

10. Obowiązujące normy żywieniowe dla trzody chlewnej. Zasady żywienia trzody
chlewnej – żywienie tuczników.

11. Układanie dawek oraz receptur mieszanek pełnoporcjowych dla tuczników  w
poszczególnych fazach tuczu  (normy „papierowe” + program komputerowy WinPasz).

12. Zasady żywienia loch w różnych fazach cyklu reprodukcyjnego.

13. Układanie dawek oraz receptur mieszanek pełnoporcjowych dla loch w
poszczególnych fazach cyklu (normy” papierowe” + program komputerowy WinPasz).

14. Żywienie drobiu grzebiącego. Zalecane udziały poszczególnych komponentów
paszowych z uwagi na obecność substancji „antyżywieniowych”.

15. Układanie receptury mieszanki pełnoporcjowej dla drobiu – kurczęta rzeźne oraz
nioski (program komputerowy WinPasz).

Ćwiczenia laboratoryjne
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Metoda problemowa, Metoda projektów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Aktywność na zajęciach 60%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Aktywność na zajęciach, Kolokwium 40%

Wymagania wstępne
Brak

Literatura
Obowiązkowa

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo (t.1 – t.3). red. D. Jamroz, PWN Warszawa, 2005,2009.1.
Pasze. red. J. Chachułowa, SGGW, Warszawa 1996.2.
Podstawy żywienia zwierząt. Dymnicka M., Sokół J., SGGW, Warszawa 2001.3.
Animal Nutrition. Mc Donald P., Edwards R.A., Greenhalgh J.F., Morgan C.A.: (Ed), Longman Scientific and Technical, New4.
York, 1955, 2002, 2010

Dodatkowa

Racjonalne żywienie zwierząt na obszarach wiejskich. Red. Król B., Słupczyńska M. Therismos, Wrocław, 2016.1.
Zasady żywienia wysokoprodukcyjnych krów mlecznych. Preś J., Bodarski R., Kinal S., Szulc T. Opolskie Stowarzyszenie2.
Doradców i WODR Łosiów, 2004.
Wybrane elementy żywienia a problemy zdrowotne krów mlecznych. Preś J. i Mordak R. (red.). MedPharm Polska, 20103.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

B.U5 Oceniać stan odżywienia zwierzęcia oraz udzielać porad w tym zakresie

B.U6 Pobierać i zabezpieczać próbki do badań oraz wykonywać standardowe testy laboratoryjne, a także prawidłowo
analizować i interpretować wyniki badań laboratoryjnych

B.W6 Sposób postępowania z danymi klinicznymi i wynikami badań laboratoryjnych i dodatkowych

B.W13 Zasady żywienia zwierząt z uwzględnieniem różnic gatunkowych i wieku

B.W14 Zasady układania i analizowania dawek pokarmowych

O.K1 Wykazywania odpowiedzialności za podejmowane decyzje wobec ludzi, zwierząt i środowiska przyrodniczego

O.K5 Formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji

O.K8 Pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności

O.K9 Komunikowania się ze współpracownikami i dzielenia się wiedzą

O.W3 Etiologię, patogenezę i objawy kliniczne chorób występujących u poszczególnych gatunków zwierząt oraz zasady
postępowania terapeutycznego

O.W8 Zasady chowu i hodowli zwierząt, z uwzględnieniem zasad żywienia zwierząt, zasad zachowania ich dobrostanu
oraz zasad ekonomiki produkcji


