Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Сточарство
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије  студије првог степена
Назив предмета
Квалитет хране за животиње
Наставник (за предавања)
Обрадовић В. Саша
Наставник/сарадник (за вежбе)
Ристановић В. Бојана
Наставник/сарадник (за ДОН)
/
Број ЕСПБ
4
Статус предмета (обавезни/изборни)
Изборни
Услов
Циљ
предмета
Стицање научног и практичног знања и вештина за правилну процену квалитета хране за

Исход
предмета

животиње; да поседује знање о механичким, физичким, хемијским и биолошким факторима који
утичу на квалитет хране за животиње, антинутритивним и токсичним материјама у храни за
животиње, као и примену резултата у струци и науци и презентацију стеченог знања.
Образовање и оспособљавање студената за правилан избор и примену метода за оцену квалитета
хране за животиње; тумачење и коришћење добијених резултата контроле квалитета, давање
препорука за коришћење хране у складу са њеним квалитетом и употребном вредношћу уз
економичну производњу и очување животне средине.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Фактори који утичу на квалитет хране за животиње. Органолептички и хемисјки критеријуми

квалитета хране за животиње; Антинутритивне, токсичне и забрањене материје у храни за
животиње; Методе за повећање квалитета и оцену квалитета хране за животиње; Практична
примена оцене квалитета; Оцена квалитета зелене хране, сена, силаже, зрнасте хране, споредних
производа прехрамбене индустрије, потпуних хранљивих смеша, отровне биљке. Законска
регулатива и стандарди квалитета хране за животиње.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
Параметри квалитета хранива за животиње и методе оцене квалитета хране за животиње.
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе

2

Методе
извођења
наставе

2

Остали часови

0

Предавања и вежбе у комбинацији са интерактивном наставом.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне
обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
предавања
5
писмени испит
практична настава
5
усмени испит
колоквијуми
20

поена

60

семинари

10

