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Kierunek lub kierunki studiów Zootechnika  

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa 

w języku angielskim 

Chów i hodowla trzody chlewnej 
Pigs breeding and farming  

 
Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia I stopień niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku II rok  

Semestr dla kierunku III semestr 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/ niekontaktowe 

5 ECTS, w tym 2,5 ECTS - kontaktowe/2,5 ECTS - niekontaktowe 
  

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Dr hab. Jerzy Lechowski 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej   

Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawami hodowli i 
chowu trzody chlewnej w kraju i na świecie oraz nabycie przez 
nich umiejętności dotyczących: rozumienia terminologii 
stosowanych w hodowli i chowie trzody chlewnej; dokonania 
oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt i jej 
wykorzystania w selekcji i doborze zwierząt do kojarzeń oraz do 
krzyżowania towarowego; planowania czynności zootechnicznych 
w przebiegu poszczególnych faz produkcyjnych na fermie 
hodowlanej i towarowej. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z hodowlą i chowem 
trzody chlewnej. Wprowadza zagadnienia dotyczące rozrodu 
świń, opieki nad zwierzętami od momentu urodzenia, przez ich 
cały wzrost i rozwój. Obejmuje charakterystykę ras oraz 
czynników genetycznych i środowiskowych kształtujących wartość 
użytkową świń. Uwzględnia podstawowe zagadnienia dotyczące: 
prowadzenia dokumentacji hodowlanej, pracy hodowlanej, oceny 
wartości użytkowej i hodowlanej świń, selekcji oraz doboru 
zwierząt do kojarzeń. Omawia systemy utrzymania i żywienia 
świń, ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu zwierząt. 
Obejmuje także planowanie produkcji świń na fermie hodowlanej i 
towarowej, z potrzebnymi do tego środkami produkcji. 
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Planowane  

formy/działania/metody 

dydaktyczne  

Wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne i 

audytoryjne, wyjazd terenowy do gospodarstwa 

indywidualnego zajmującego się hodowlą świń 

 


