
Zootechnika II° 

 

Biotechniki rozrodu 

1. Możliwości oddziaływania na płeć potomstwa.  

2. Główne korzyści i zagrożenia spowodowane stosowaniem inseminacji.  

3. Główne cele stosowania embriotransferu. 

4. Wyjaśnij pojęcie transgenezy i możliwości aplikacyjne tej metody. 

5. Metody zwiększania liczby potomstwa u samic jednorodnych. 

 

Modyfikowanie wartości odżywczej produktów pochodzenia zwierzęcego 

1. Metody modyfikowania tłuszczu w produktach pochodzenia zwierzęcego. 

2. Bariery w modyfikacji tłuszczu poprzez żywienie w produktach pochodzących od 

przeżuwaczy. 

3. Wartości prozdrowotne białek mleka. 

 

Proekologiczne metody chowu zwierząt 

1. Zasady żywienia różnych gatunków zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach 

ekologicznych. 

2. Zasady doboru zwierząt oraz warunki ich utrzymywania w gospodarstwach 

ekologicznych. 

3. Profilaktyka i opieka weterynaryjna zwierząt utrzymywanych metodami 

ekologicznymi. 

 

Gospodarka paszowa i biotechnologie w produkcji pasz 

1. W jaki sposób w Polsce zapewniana jest jakość i bezpieczeństwo pasz (urzędy, 

systemy, prawo ...)? 

2. Bezpieczeństwo i perspektywy wykorzystania pasz genetycznie modyfikowanych 

w żywieniu zwierząt. 

3. Dodatki paszowe wytwarzane z wykorzystaniem metod biotechnologicznych.  

4. Surowce białkowe i energetyczne wykorzystywane w produkcji pasz przemysłowych 

oraz ich dostępność na rynku w stosunku do zapotrzebowania.  

 



Globalizacja w produkcji zwierzęcej 

1. Omów źródła  i cechy charakterystyczne livestock revolution. 

2. Omów czynniki, które spowodowały globalizację w  hodowli zwierząt gospodarskich. 

Jakich gatunków ona dotyczy i jaki jest kierunek przepływu materiału genetycznego? 

3. Omów trendy zmian w produkcji zwierzęcej w poszczególnych gatunkach zwierząt 

w ostatnich latach.  

 

Zarządzanie gospodarstwem  

1. Zobowiązania publiczno-prawne w gospodarstwie i przedsiębiorstwie rolnym. 

2. Źródła finansowania w gospodarstwie rolnym. 

 

Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej 

1. Zagrożenia dla środowiska wynikające z intensywnej produkcji zwierzęcej 

i możliwości ich ograniczania. 

2. Wykorzystanie rolnictwa precyzyjnego w produkcji roślinnej i zwierzęcej. 

3. Nowe technologie w zarządzaniu stadem (żywienie, rozród, zdrowie). 

4. Diagnostyka i profilaktyka zaburzeń zdrowotnych zwierząt wynikające z intensywnej 

produkcji (bydło, drób, trzoda chlewna). 

5. Zachowanie się zwierząt jako wskaźnik zdrowia (bydło, drób, trzoda chlewna). 

6. Innowacje w dodatkach paszowych (drób, bydło, trzoda chlewna). 


