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wczesnej oceny produkcyjności mlecznej, nieśnej, rozpłodowej oraz wartości rzeźnej 
zwierząt oraz wykorzystanie wyników tej oceny przyżyciowej do prowadzenia pracy 
hodowlanej. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

W ramach przedmiotu przedstawione zostaną metody przyżyciowej oceny 
produkcyjności zwierząt gospodarskich (bydła, świń, drobiu, owiec, kóz i koni) oraz 
wykorzystanie wyników tej oceny do określania wartości użytkowej i hodowlanej 
zwierząt. Omówiona zostanie ocena pokroju zwierząt (ocena wzrokowa, dotykowa, 
pomiary zoometryczne, indeksy), oraz urzędowa kontrola użytkowości mlecznej, 
mięsnej, nieśnej i rozpłodowej zwierząt. Przedstawione będą także nowe metody 
obiektywnej i nieinwazyjnej oceny produkcyjności zwierząt (ultradźwięki, 
ultrasonografia, jądrowy rezonans magnetyczny, analiza cyfrowa obrazu, 
laparoskopia) służące do określania wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt. 
Omówione zostaną ogólne zasady działania nowoczesnych urządzeń do przyżyciowej 
oceny produkcyjności zwierząt. W ramach ćwiczeń terenowych zostanie 
przeprowadzone praktyczne określanie użytkowości mięsnej zwierząt (aparat Piglok 
105 i USG), diagnozowanie ciąży u owiec i kóz (USG) oraz monitoring jajników i 
określanie poziomu owulacji u owiec przy zastosowaniu laparoskopii. 
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Planowane formy/ działania/ 
metody dydaktyczne 

Wykłady multimedialne, ćwiczenia audytoryjne, terenowe. W ramach ćwiczeń 
terenowych, wykorzystane będą urządzenia do przyżyciowej oceny zwierząt. 

 


