
    ZAKŁAD HODOWLI BYDŁA  
 
Zakład Hodowli Bydła prowadzi badania dotyczące najważniejszego gatunku zwierząt 
gospodarskich, jakim jest bydło.  
Tematyka badawcza obejmuje następujące zagadnienia:  
•genetyczne doskonalenie ras bydła;  
•nowoczesne technologie produkcji mleka i żywca wołowego;  
•czynniki wpływające na poziom wydajności bydła mlecznego i mięsnego;  
•ocenę jakościową surowców – mleka, wołowiny, skór;  
•immunogenetykę i genetykę molekularną;  
•rozród i behawior bydła;  
•zarządzanie stadem bydła. 
 
Studenci wykonujący prace dyplomowe w Zakładzie Hodowli Bydła nabywają fachową 
wiedzę oraz kwalifikacje umożliwiające im podejmowanie pracy w gospodarstwach 
rodzinnych, przedsiębiorstwach hodowlanych, przetwórczych i produkcyjnych,  
w administracji państwowej i samorządowej oraz w placówkach szeroko pojętej obsługi 
rolnictwa.  
 
Pracownicy Zakładu Hodowli Bydła, którzy mogą być opiekunami prac dyplomowych i ich 
zainteresowania badawcze:  
 
prof. dr hab. inż. Zygmunt Gil (Kierownik Zakładu) – mięsne użytkowanie bydła, rozród bydła  
prof. dr hab. inż. Piotr Zapletal, prof. UR – ocena surowców pochodzenia zwierzęcego, 
towaroznawstwo produktów zwierzęcych 
dr hab. inż. Joanna Makulska, prof. UR – metody hodowli zwierząt, optymalizacja zarządzania 
stadem 
dr hab. inż. Andrzej Węglarz – mięsne użytkowanie bydła, optymalizacja zarządzania stadem 
dr inż. Krzysztof Adamczyk – behawior i dobrostan bydła, użytkowość mleczna i mięsna bydła 
dr inż. Justyna Żychlińska-Buczek – dobrostan bydła, rozród bydła 
dr inż. Joanna Pokorska – immunogenetyka, genetyka molekularna 
dr inż. Dominika Kułaj - immunogenetyka, genetyka molekularna 
dr inż. Andrzej Ochrem - ocena surowców pochodzenia zwierzęcego, towaroznawstwo 
produktów zwierzęcych 
 
Przykładowe tematy prac dyplomowych, które mogą być wykonywane w Zakładzie Hodowli 
Bydła:  
„Zależność pomiędzy wydajnością mleczną i terminem pierwszej inseminacji a długością 
okresu międzyciążowego u krów”  
„Wpływ polimorfizmu wybranych genów na cechy produkcyjne i zdrowotność bydła” 
„Zależności między masą ciała przed ubojem a wartością rzeźną bydła określoną wg systemu 
EUROP”  
„Mleko krowie jako pokarm i surowiec do produkcji”  
„Długość okresu użytkowania krów w stadzie o dużej wydajności”  
„Struktura rasowa bydła przeznaczanego do uboju a jakość wołowiny pozyskiwanej  
w zakładach mięsnych”  
„Czynniki genetyczne i środowiskowe wpływające na rozród bydła”  



„Bydło fryzyjskie – historia chowu i hodowli”  
„Historia chowu i hodowli bydła rasy simentalskiej na ziemiach polskich”  
„Wpływ stosowania wkładek CIDR na skuteczność zacieleń krów i jałówek”  
„Zachowania społeczne bydła”  
„Wybrane produkty mleczne jako przykład żywności funkcjonalnej”  
„Ekonomiczna optymalizacja długości laktacji krów”  
„Ocena pozytywnego i negatywnego dobrostanu bydła”  
„Wpływ behawioru bydła na użytkowość zwierząt”  
„Jakość lipidów mięsa wołowego podczas wybranych zabiegów technologicznych” 
„Zmiany zawartości dysmutazy ponadtlenkowej w trakcie marynowania ryb” 
 
 
 


