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Jednostka oferująca przedmiot Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii 
Cel modułu Przekazanie studentom szczegółowych, praktycznych zasad żywienia 

przeżuwaczy różnych gatunków z uwzględnieniem: grup produkcyjnych, stanu 
fizjologicznego (w tym zdrowia) zwierząt, nowoczesnych sposobów i systemów 
skarmiania zbilansowanych dawek pokarmowych. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Specyfika procesów trawienia i absorpcji składników pokarmowych pasz u zwierząt 
przeżuwających. Potrzeby pokarmowe osesków, młodzieży przeznaczonej na 
reprodukcję i opas oraz samic w okresie laktacji. Środki żywienia stosowane dla 
przeżuwaczy. Modele żywienia poszczególnych grup produkcyjnych przeżuwaczy 
różnych gatunków (cielęta, jagnięta, koźlęta, młodzież przeznaczona na 
reprodukcję, opasy, krowy mleczne, kozy, maciorki). Normowanie i praktyczne 
bilansowanie dawek pokarmowych, mieszanek pełnoporcjowych i uzupełniających 
dla zwierząt przeżuwających różnych grup produkcyjnych. Systemy zadawania 
pasz dla przeżuwaczy (tradycyjne, TMR, PMR, inne). Żywieniowe 
przeciwdziałanie chorobom, zwłaszcza metabolicznym. 
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Planowane formy/ działania/ 
metody dydaktyczne 

Wykłady: prelekcja, pokaz multimedialny 
Ćwiczenia: 
- audytoryjne- prelekcja 
- laboratoryjne (komputerowe) - praktyczna wycena wartości pokarmowej pasz, 

bilansowanie dawek pokarmowych i mieszanek uzupełniających dla różnych 
gatunków i grup przeżuwaczy  

terenowe- wizyta w specjalistycznym gospodarstwie oraz grupowa ocena 
wykonanego w zespołach 3-4 osobowych projektu żywienia stada 

 

 


