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Kierunek lub kierunki studiów Hipologia i jeździectwo 

Nazwa modułu kształcenia Hodowla trzody chlewnej 

Breeding pigs 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia I s 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

3 

2/1 

Tytuł / stopień, imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej 

Dr hab. prof. nadzw. Marek Babicz 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej   

Cel modułu Zapoznanie studentów z podstawami hodowli i chowu trzody chlewnej w kraju i na świecie 

oraz nabycie przez nich umiejętności dotyczących: rozumienia terminologii stosowanych w 

hodowli i chowie trzody chlewnej; dokonania oceny wartości użytkowej i hodowlanej 

zwierząt i jej wykorzystania w selekcji i doborze zwierząt do kojarzeń oraz do krzyżowania 

towarowego; planowania czynności zootechnicznych w przebiegu poszczególnych faz 

produkcyjnych na fermie hodowlanej i towarowej. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Moduł obejmuje zagadnienia związane z: pochodzeniem i udomowieniem świni domowej, 

charakterystyką ras i linii świń, organizacją hodowli i produkcji świń w Polsce, 

podstawowymi zasadami prowadzenia dokumentacji hodowlanej, pracą hodowlaną, oceną 

wartości hodowlanej i użytkowej: rozrodczej loszek i loch, rzeźnej: oceną przyżyciową 

knurków i loszek hodowlanych, oceną tuczną i rzeźną w Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej 

Trzody Chlewnej, jakością mięsa i tłuszczu wieprzowego, krzyżowaniem towarowym, jako 

metodą poprawy efektywności produkcji, czynnikami genetycznymi i środowiskowymi 

kształtującymi wartość użytkową świń, nowoczesnymi metodami w hodowli i produkcji świń 

wykorzystywanymi w gospodarstwach specjalistycznych: hodowlanych i towarowych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Zalecane: 

Chów i hodowla trzody chlewnej. Rekiel A. (red.): Wyd. SGGW, Warszawa, 2005 

Chów świń w małym gospodarstwie. Rekiel A.: Wyd. Multico, 2007 

Hodowla i użytkowanie świń. Grudniewska B. (red.): Wyd. AR-T, Olsztyn, 1998 

Kompleksowa technologia produkcji trzody chlewnej. Grudniewska B. (red.): Wyd. AR-T, 

Olsztyn, 1996 

Rozród i unasiennianie trzody chlewnej. Głód Wł., Kaczmarczyk J. PWRiL, Warszawa, 1982. 

 

Planowane formy/ działania/ 

metody dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne, wyjazd terenowy do gospodarstwa 

indywidualnego zajmującego się hodowlą świń, wykonanie projektów, egzamin 

 


