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Jednostka oferująca przedmiot Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii 
Cel modułu Poznanie głównych zagadnień związanych z zastosowaniem premiksów w żywieniu 

przeżuwaczy, świń, drobiu, koni, psów i kotów oraz zwierząt futerkowych. Poznanie 
głównych zagadnień związanych z zastosowaniem bezpiecznych materiałów 
paszowych i dodatków paszowych w żywieniu przeżuwaczy, świń, drobiu, koni, 
psów i kotów oraz zwierząt futerkowych. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Rola i znaczenie dodatków paszowych w żywieniu zwierząt. 
Skutki i następstwa wycofania antybiotykowych stymulatorów wzrostu w żywieniu 
zwierząt. Użyteczność probiotyków i oligosacharydów (prebiotyków) w żywieniu 
zwierząt. Detoksykanty a mikotoksyny. Przeciwutleniacze naturalne i syntetyczne. 
Barwniki i aromaty. Słodziki i substancje smakowe. Kwasy organiczne krótko-, 
średnio- i długołańcuchowe. Zioła i możliwości ich wykorzystania w ekologicznym 
żywieniu zwierząt. Zastosowanie enzymów paszowych w produkcji zwierzęcej. Rola 
w ochronie środowiska. Dodatki technologiczne w produkcji pasz i mieszanek 
(lepiszcza, emulgatory, nośniki). Perspektywy rozwoju rynku dodatków paszowych w 
Polsce i na świecie. Marketing dodatków paszowych. 
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Planowane formy/ działania/ 
metody dydaktyczne 

Wykład problemowy, pokaz multimedialny - ćwiczenia audytoryjne, 
ćwiczenia laboratoryjne – bilansowanie premiksów z wykorzystaniem 
nowoczesnych materiałów i środków przekazu. 

 


