Nutriție animală și agronomie I (ANUL II)
Nr. credite transferabile

3

Structura disciplinei (nr. de ore săptămânal)
Semestrul

Curs

Seminar

Clinică

Proiect

3

2

2

-

-

Statutul disciplinei
Disciplină obligatorie

Titular disciplină
Prof. Dr. Mircea Pop

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)

Cunoasterea, intelegerea si formarea competențelor de aplicare a principiilor de
nutritie modernă la principalele specii si categorii de animale de interes.
Cunoaşterea intelegerea şi utilizarea adecvată a compozitiei chimice si a valorii
nutritive a resurselor furajere specifice si a cerintelor de hrana ale animalelor

Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (capitole/subcapitole)

Nr.
ore

Nutritia animala – importanta, istoric, evolutie, tendinte
Notiuni si termeni specifici.

2

Tubul digestiv si nutritia la animale.

4

Compozitia chimica a nutreturilor si corpului animal

8

Elemente de metabolism energetic si al substantelor nutritive la animale

6

Aprecierea valorii nutritive a nutreturilor.

4

Ingestia hranei la animale.

2

Cerinte si norme de hrana la nimale.

2

Total semestru

28

Lucrări practice
Nutreturile – definire, clasificare, recunoastere.
Identificare si apreciere in ferma/ baza furajera/ depozit de furaje.
Recoltarea probelor, formarea probei medii si de laborator pentru analizele chimice
curente
Compozitia chimica a nutreturilor
Digestibilitatea substantelor nutritive la animale
Aprecierea si exprimarea valorii nutritive a nutreturilor.
Metode si sisteme clasice si moderne.
Intocmirea si sustinerea unui proiect individual (portofoliu) cu tema:
Compozitia chimica si valoarea nutritiva a unui nutret.
Total semestru

Nr.
ore
6

8
2
8
4
28
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Evaluare finală
Forme de evaluare

Modalități de evaluare Procent din nota finală

Colocviu

test scris

70%

Aprecierea activității din timpul anului

prezenta activa
portofoliu

10%
20%

Persoana de contact
Prof. Dr. Mircea Pop popmirceais@yahoo.com

