Podstawy rolnictwa kl. II TMRiA - Zdalne nauczanie - tydzień jedenasty
Temat : CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH RAS ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Polecenia do wykonania przez ucznia:
1. zapoznanie się z materiałem
2. wykonanie notatki w zeszycie
Zdjęcie notatki proszę przesłać do dnia 29.05.2020r. na adres dyrektorradymno@onet.pl

MATERIAŁ
1. KOZY
Wzrost hodowli kóz spowodowany zastał aspektem ekologicznym oraz wprowadzeniem
kwot produkcyjnych w UE na mleko krowie. W Polsce hodowla kóz prowadzona jest
głównie w woj. Wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.
Rasy hodowane w Polsce:
a)Kierunek wszechstronnie użytkowy

Rasa biała uszlachetniona- występuje na terenie całego kraju. Zwierzęta mają
proporcjonalną budowę ciała i krótki przylegający do skóry, lśniący włos. Cechą
charakterystyczną tej rasy jest kuliste, dobrze rozwinięte wymię oraz wysoka
wydajność mleka osiągająca poziom 650-900 kg w czasie laktacji. Jej plenność
wynosi 120-180%.
 Rasa barwna uszlachetniona – tułów zwierząt jest koloru sarnio-brązowego z ciemną
pręgą wzdłuż grzbietu, czarnymi końcami nóg oraz ciemnym zabarwieniem przy
oczach i pysku. Są one zazwyczaj bezrożne, a ich cechą charakterystyczną jest duża
odporność na niekorzystny wpływ środowiska. Produkcja mleka ilościowo jest
zbliżona do kóz rasy białej uszlachetnionej.
b) Typ użytkowy mleczny
 Rasa saaneńska –Jej wydajność w 10 miesięcznej laktacji wynosi 800-1200 kg. Kozy
tej rasy są wysokie i długie. Ich masa ciała wynosi 50-90 kg u kóz i 80-120 kg u
kozłów. Umaszczenie jest śnieżnobiałe do jasnokremowego, sierść gładka.
 Rasa alpejska – posiadają bardzo charakterystyczne zabarwienie od jasnopłowego do
ciemnobrązowego z czarnymi końcami kończyn. U osobników obu płci wzdłuż linii
grzbietowej przebiega czarna pręga. Czarne są również okolice oczu i pyska. Ich masa
ciała dochodzi do 50-70 kg u kóz i 80-100 kg u kozłów. Wydajność mleczna średnio
przekracza 700 litrów za laktację.
c)Typ użytkowy mięsny

Rasa burska – charakteryzują się gładką sierścią i białym umaszczeniem z brązowymi
plamami o różnych odcieniach. W ciągu dwóch lat można uzyskać trzy wykoty po
dwa koźlęta w miocie. Tempo przyrostów dobowych osiąga poziom 180 g - 230 g.
Inne cechy to bardzo dobre umięśnienie, wysoka wydajność rzeźna i duża ilość
tłuszczu okrywowego w tuszy. Zwierzęta te nie mają dużych wymagań
pokarmowych. Wypasa się je głównie na terenach nieużywanych rolniczo oraz
podczas wypasów w celu pielęgnacji krajobrazu. Nie wymagają strzyżenia ani
dojenia.
Wełnisty kierunek użytkowy
Sztandarowymi przedstawicielkami tego kierunku użytkowania są kozy angorskie,
występujące przede wszystkim w Azji Mniejszej, a w szczególności w Turcji. Zwierzęta te

mają z reguły białe umaszczenie, wełnę skręconą w loki( tzw. mohair), niezwykle szybko
rosnącą: w ciągu miesiąca przyrost dochodzi nawet do 2,5 cm. Od samicy uzyskuje się 1-3 kg
wełny rocznie, zaś od samca 3-6 kg. Rasa charakteryzuje się niską plennością oraz dużym
procentem upadków koźląt w czasie odchowu, więc powiększenie stada często bywa
https://prezi.com/esk6-alnwlke/typy-uzytkowe-i-rasy-koz/

2. OWCE
https://prezi.com/xxfiisdkcwpz/typy-uzytkowe-owiec/

3. Trzoda chlewna
https://prezi.com/mwrgrmq4_q5l/typy-uzytkowe-swin/

4. Bydło
https://prezi.com/vp2bxr9p3vsy/typy-i-rasy-byda/

5. KONIE
Wśród koni wyróżniamy trzy główne grupy:




Konie gorącokrwiste
Konie zimnokrwiste
Małe konie i Kuce

Konie gorącokrwiste
- są bardzo sprawne fizycznie, więc są wykorzystywane w sporcie konnym i na wyścigach.
Rasy te mają przeważnie domieszkę pełnej krwi angielskiej. Konie gorącokrwiste występują
w różnych maściach a nawet w różnych przedziałach wzrostu (150-180 cm w kłębie). Są to
konie o bardzo wysokim temperamencie, potrzebują dużo ruchu i silnej ręki. Niekiedy są
bardzo rozbrykane i trudne w prowadzeniu. Poza tym mają wspaniały, płynny ruch i
doskonałą, zwartą budowę ciała.
Galeria koni gorącokrwistych

Konie zimnokrwiste
- są bardzo silne i masywne. Służa przede wszytskim do prac rolnych i transportowych, a
także do celów rzeźnych. Są bardzo łagodne i przyjazne. Mimo swej poteżnej budowy są
bardzo szybkie, zwinne i ruchliwe. Ich wzrost waha się od 140 do 200 cm!!! Natomaist waga
przeważnie sięga do około 1 tony. Konie zimokrwsite charakteryzują się bujnym
owłosieniem grzywy, ogona oraz nóg, gdzie znajdują się gęste szczotki pęcinowe.
Galeria koni zimnokrwistych

Małe konie i Kuce
- to najmniejsza odmiana koni, wykazująca cechy koni prymitywnych. Kuce na pierwszy rzut
oka wydają się być ocieżałe, lecz jest to mylne wrażenie, ponieważ konie te są bardzo żwawe
i sprytne. Ich wzrost waha sie w granicach 50-145 cm w kłębie. Mimo swego małego wzrostu
kuce mogą być bardzo niegrzeczne, a nawet nieznośne. Potrafią dotkliwie ugryźć a nawet
kopnąć. Jednym słowem są bardzo złośliwe, ale również zdarzają się koniki o bardzo
łagodnym usposobieniu.
Galeria małych koni i Kuców

