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odpowiedzialnej 

Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela 

Jednostka oferująca moduł Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii 
Cel modułu Przedstawienie wiedzy z zakresu fizjologicznych uwarunkowań pobierania, 

przetwarzania i wykorzystania składników pokarmowych paszy, wpływ 
składników pokarmowych na jakość żywności, zasady racjonalnego żywienia 
zwierząt, układanie dawek pokarmowych z wykorzystaniem programów 
komputerowych, zagrożenia żywieniowe na tle pasz i postępowania ze 
zwierzętami, bezpieczeństwo żywienia zwierząt a jakość żywności. 

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 
100 słów. 

Skład i przemiany podstawowych składników pokarmowych. Użyteczność w 
żywieniu zwierząt. Witaminy, składniki mineralne; podział, rola w 
metabolizmie, potrzeby fizjologiczne a żywieniowe. 
Strawność składników pokarmowych paszy. Cele wyznaczania strawności, 
metody. Przemiana materii i energii. Systemy wartościowania pasz dla 
monogastrycznych i dla przeżuwaczy. Wpływ składników paszy na jakość 
żywności zwierzęcego pochodzenia. Składniki normowania dawki, systemy i 
technologie żywienia zwierząt. Modele żywienia zwierząt gospodarskich i 
amatorskich. Żywienie zwierząt w okresie reprodukcji, anabolizm ciążowy. 
Postępowanie żywieniowe w okresie odchowu. Zasady żywienia przeżuwaczy 
(bydło, owce, kozy), koni świń, drobiu oraz psów i kotów. 
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Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

1) ćwiczenia w postaci zajęć komputerowych z programami żywieniowymi 
2) ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia tabelaryczne, 
3) obrona projektu dawki pokarmowej, 
4) wykłady – prezentacje w Powerpoint 

 

 


