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Jednostka oferująca przedmiot Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii 
Cel modułu Zapoznanie studentów z technologiami żywienia poszczególnych grup 

produkcyjnych świń z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska i dobrostanu 
zwierząt. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Przedmiot zawiera treści dotyczące funkcji przewodu pokarmowego, wchłaniania, 
wpływu pasz na morfologię ścian jelitowych, zagadnienia dostępności składników 
pokarmowych, zaburzeń metabolizmu, związku między składem pasz, mieszanek a 
wartością pokarmową, jakością i zdrowotnymi walorami produktów zwierzęcych. 
Potrzeby pokarmowe poszczególnych grup produkcyjnych i modele żywienia świń 
wg różnych systemów normowania. Normowanie i praktyczne bilansowanie dawek 
pokarmowych, mieszanek pełnodawkowych i uzupełniających dla świń. Systemy 
technologiczne stosowane w chowie świń (system utrzymania zwierząt, system 
żywienia, transportu i zadawania paszy, oraz system usuwania odchodów). Wymogi 
w zakresie warunków środowiskowych i dobrostanu świń. Podstawowe standardy 
żywienia świń w rolnictwie ekologicznym Optymalizacja żywienia świń zgodnie z  
zapotrzebowaniem i założeniami żywienia konwencjonalnego i ekologicznego. 
Wymogi prawne w zakresie ochrony środowiska w chowie świń. 
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