Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Сточарство
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије - студије првог степена
Назив предмета
Гајење зечева и крзнашица
Наставник (за предавања)
Милетић Б. Александар
Наставник/сарадник (за вежбе)
Анђелић А. Биљана
Наставник/сарадник (за ДОН)
/
Број ЕСПБ
4
Статус предмета (обавезни/изборни)
Изборни
Услов
Нема
Циљ
Стицање потребних знања која се односе на економски значај и развој зечева и крзнашица како у
предмета

свету тако и код нас. Упознавање студента са пореклом и расама зечева и крзнашица, као и
мерама за унапређење производње зечева и крзнашица.

Исход
предмета

Стицањем знања кроз одабрана и кључна питања из предмета Гајење зечева и крзнашица
студенти треба да буду оспособљени да дају основу за правилну организацију и технику
производње зечева и крзнашица, као и да буду оспособљени за спровођење одговарајућих мера
за унапређење производње и постављање фарми зечева и крзнашица.

Садржај предмета
Теоријска
настава

Гајење зечева: Економски значај зечева, развој и стање у свету и код нас; Зоолошка класификација
зечева-описи најважнијих врста зечева, Селекција зечева, Узгојно-технолошки поступци у узгоју и
репродукцији зечева. Објекти и опрема за узгој зечева. Организација и техника производње
зечева, Мере за унапређење производње зечева.
Гајење крзнашица: Економски значај крзнашица, развој и стање у свету и код нас; Зоолошка
класификација крзнашица-описи најважнијих врста крзнашицаа за производњу крзна, вуне и
длаке, Селекција крзнашица; Узгојно-технолошки поступци у узгоју и репродукцији крзнаша.
Објекти и опрема за узгој крзнашица. Организација и техника производње крзнашица; Мере за
унапређење производње крзнашица; Услови за постављање фарми крзнашица.

Практична
настава
(вежбе,
Студенти ће се упознати са пореклом и најзаступљенијим расама зечева и крзнашица, као са
ДОН,
начином узгоја зечева и крзнашица из програма предавања преко литературе, резултата научних
студијски
истраживања, слајдова и других техничких помагала.
истраживачки рад)
Литература
1 Фахрудин Храсница, Славомир Милосављевић, Анте Рако, Драган Иланчић, Слободан Павловић,

Иван Шмалцељ (1964): Специјално сточарство, Завод за издавање уџбеника Социјалистичке
2 Мужиц, С. (1991): Крзнаши у књизи Сточарство, уредник М. Бринзеј, Школска књига, Загреб
3 Мужиц, С. (1991): Крзнаши у књизи Сточарство, уредник М. Бринзеј, Школска књига, Загреб
4 Мужиц, С. (1991): Крзнаши у књизи Сточарство, уредник М. Бринзеј, Школска књига, Загреб
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе

2

Методе
извођења
наставе

2

Остали часови

0

Теоријска и практична настава у комбинацији са интерактивним часовима.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне
обавезе
поена
Завршни испит
активност
у току
предавања
10
писмени испит

поена

практична настава
колоквијуми
семинари

10
20
10

усмени испит

50

