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Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 15

5 усмени испит 35/55

 Ђукић, Д., Моисуц А., Јањић, В., Кишгеци, Ј. (2004): Крмне, коровске, отровне и лековите буиљке. 

Пољопривредни факултет, Нови Сад.

 Ерић П., Михаиловић, В., Ћупина Б., Гатарић, Ђ. (2004): Крмне окопавине. Научни институт за 

ратарство и повртарство, Нови Сад.

 Ерић, П., Ђукић, Д., Ћупина, Б. И Михаиловић, В. (1996): Крмно биље (практикум), 

Пољопривредни факултет, Нови Сад.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Теоријска настава уз коришћење савремене опреме, семинарски радови и практична настава.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезеактивност у току 

предавања

практична настава

 Мишковић, Б. (1986): Крмно биље, Научна књига. Београд.

 Ђукић Д., Јањић В., Стевовић В. (2006): Крмне и отровне биљке. Пољопривредни факултет, Нови 

Сад и Агрономски факултет, Чачак.

Наставник/сарадник (за ДОН) /

Број ЕСПБ

Нема

Циљ предмета је да се студенти упознају са теоретским и практичним аспектима гајења и 

искоришћавања крмних биљака на ораницама и травњацима, технологије гајења, искоришћавања 

и употребное вредности као и спремања и чувања кабасте сточне хране.

Стечено знање из области Крмног биља оспособиће студента за циљу производњу квалитетне, 

здравствено безбедне кабасте сточне хране кроз познавање врста и сорти, као и састављање 

травно легуминозних смеша за различите намене.

Садржај предмета

Познавање, гајење и коришћење крмних биљака. Једногодишње крмне махунарке. Коренасто

кртоласте крмне биљке. Остале њивске (једногодишње и двогодишње) крмне биљке. 

Вишегодишње крмне махунарке. Основи травњаштва. Природни травњаци. Познавање, гајење и 

коришћење важнијих врста трава. Сејани травњаци. Ђубрива и ђубрење крмних биљака. Ђубрење 

вишегодишњих крмних биљака. Фазе развоја биљака у време кошења. Систем континуиране 

производње зелене крме. Зелени крмни конвејер. Конзервирање кабастих хранива. Спремање, 

конзервисање и чување крме (сено, сенажа, силажа, дехирација) 

Лабораторијске и практичнетеренске вежбе студената. Упознавање биологије, морфологије и 

грађе биљних органа. Рад са свежим и хербаријским материјалом.

Литература

 Ђукић Д., Стевовић В., Јањић В. (2009): Производња сточне хране на ораницама и травњацима. 

Пољопривредни факултет, Нови Сад; Агрономски факултет, Чачак.

Назив предмета Крмно биље

Наставник (за предавања) Терзић В. Драган

Наставник/сарадник (за вежбе) Дугалић Г. Маријана

Врста и ниво студија Основне академске студије  студије првог степена

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Сточарство

Изборно подручје (модул)
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