Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
4
Услов
Нема
Циљ
предмета

Сточарство
Основне академске студије - студије првог степена
Прерада вуне и крзна
Миладиновић Р. Марија
Миладиновић Р. Марија
/
Статус предмета (обавезни/изборни)
Изборни

Савладавање знања и вештина из садржаја предмета, који даје основу за стицање темељних
знања о животињама за производњу вуне, влакна и крзна, као и значај и важност наведене
производње у структури пољопривреде. Студент је оспособљен да препозна кључне технолошке
и економске чиниоце који одређују расе животиња за производњу вуне и крзна.

Исход
предмета

Предмет оспособљава студента за узгој оваца и коза, као и крзнашица. Студенти добијају
неопходна теоријска и практична знања за рад на фармама уз стицање темељних знања за
неограничено истраживање.

Садржај предмета
Теоријска
Уводно предавање, Расе за производњу вуне, Вуна-грађа и физичке особине, Руно-типови,
настава

чврстоћа, стрижа, Значај вуне у свету и Србији, Услови за развој тржишта вуне у Србији,
Производња кашмира, ангоре, кашгоре-својства влакна, производња коже, Значај крзнаша за
производњу крзна, вуне и длаке, Зоолошка класификација крзнашица-описи најважнијих врста
крзнаша за производњу крзна, вуне и длаке, Грађа крзна, Припрема оваца за стрижу, стрижа,
складиштење вуне и припрема за прераду, физичке и механичке особине вуне, класификација
вунских нити, прерада и намена вуне и козјег влакна. Технологија и начини скидања коже.
Примарна обрада коже. Упознавање студената са припремом крзнаша за клање, начинима
усмрћивања. Опис технике скидања крзна. Технологија сушења, одмашћивања и штављења коже.
Прерада, избор и чување крзна и начини продаје. Анализа светске и домаће производње
крзнашица

Практична
настава
(вежбе,
Грађа, физичке и механичке особине вуне и крзна, класификација вунских нити, прерада и
ДОН,
намена вуне, скидање крзна, сушење, одмашћивање и штављење коже.
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

Теоријска и практична настава се одржава за све области. Колоквијуми прате практичну наставу.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне
обавезе
активност
у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

поена

10
10
20
10

Завршни испит
писмени испит
усмени испит

поена

50

