
1 | 3  
 

             ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ 

ДЕПАРТМАН ЗА БИОТЕХНИЧКЕ НАУКЕ У СЈЕНИЦИ 

                                 Студијски програм - Агрономија  

 ИСПИТНА ПИТАЊА – СТОЧАРСТВО 

 

1. Привредни значај сточарства.Стање  сточарства  и наука у сточарству 

2. Појам домаће животиње.Процес доместикације. 

3. Појам расе и подела раса. 

4. Ниже јединице расе. 

5. Обележавање домаћих животиња. 

6. Пораст и развитак- интраутерини и екстраутерини раст и развитак. 

7. Екологија домаћих животиња. 

8. Утицај различитих фактора  околине на пораст, развитак, производњу и здравље животиња ( 

исхрана, грађа и функција коже, клима( температура, влажност ваздуха, ваздушни притисак, 

светлост, ветрови, падавине,   

9. Понашање животиња при терморегулацији. Аклиматизација и акомодација. 

10. Матична евиденција у сточарству. 

11. Одгајивање у чистој раси - одгајивање у сродству и ван сродства, линијско одгајивање и 

освежавање крви). 

12. Одгајивање укрштањем различитих врста- индустријско и мелиорацијско укрштање). 

13. Одгајивање укрштањем различитих врста-  претапајуће и комбинацијско укрштање. Хетерозис). 

14. Одгајивање укрштањем различитих врста. 

15. Процена екстеријера.  

16. Конституција (појам, типови и процена конституције). 

17. Кондиција (појам, типови и процена кондиције). 

18. Исхрана – хранљиве материје. 

19. Привредни значај говедарства. Настанак, карактеристике  и категорије говеда.  

20. Производња млека- састав млека, млечна жлезда и синтеза млека. 

21. Лактација. Варирање производње и састава млека. 

22. Производња меса 

23. Расе говеда  за производњу млека (Холандско-фризијска , Хочштајн-фризијска и Џерзеј раса).  

24. Расе говеда  за производњу меса (Шортхом , Херефорд,Аберди ангус, Шароле, Лимузин  раса).  

25. Расе комбинованих производних способности- Сименталска и домаћа шарена раса. 

26. Расе комбинованих производних способности- Смеђа говеда. Сиво алпско . Буша 

27. Размножавање говеда- пубертет, еструсни циклус,осемењавање, бременитост и тељење крава. 

28. Исхрана говеда-потребе у храњивим материјама,  

29. Исхрана крава у току лактације,  

30. Исхрана приплодног подмлатка- телади и  јуница,  

31. Тов говеда-тов телади, јунади и одраслих говеда. 

32. Објекти за смештај говеда 

33. Мужа крава 

34. Млечност и  контрола млечности 

35. Привредни значај , настанак, карактеристике и категорије свиња. 

36. Расе свиња за производњу масти, мати и меса- Мангулица,Црна славонска, Моравка и Ресавка. 

37. Расе свиња за производњу меса- Велики јоркшир, Ландраси и домаћа месната раса. 

38. Расе свиња за производњу меса- Пијатрен, Дурок и Хемпшир. 

39. Размножавање свиња - пубертет, еструсни циклус,осемењавање, бременитост и прашење 

40. Прихватање нега и одгајивање прасади.. 

41. Исхрана свиња- крмача,назимица, исхрана прасади. 
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42. Исхрана свиња у тову и фактори од којих зависи искоришћавање хране и квалитет трупа. 

43. Методе одгајивања свиња. 

44. Објекти за смештај говеда. 

45. Привредни значај  и карактеристике живине. 

46. Производне особине живине- производња јаја и производња меса. 

47. Расе кокошака за производњу јаја- Легхорн и Минорка. 

48. Расе кокошака за производњу меса- Кошиншина и Брама. 

49. Расе кокошака комбинованих  производних особина- Плимутрок,Родајланд, Њухемпшир и домаћа 

кокош 

50. Линијски  хибриди- лаки и тешки. 

51. Размножавање живине- полна зрелост,парење и вештачко осемењавање, лежење пилица. 

52. Инкубатори 

53. Технологија производње једнодневних пилића. 

54. Одгајивање подмлатка-Биолошке карактеристике, природно и вештачко одгајивање пилића. 

55. Исхрана живине- приплодног  подмлатка, носилја за производњу јај за насад, носиља за 

производњу конзумних јаја и бројлера. 

56. Објекти за смештај живине. 

57. Привредни значај  и карактеристике оваца и коза. 

58. Производња овчијег и козијег млека и меса. 

59. Производња вуне, козије длаке и коже. Стрижа оваца. 

60. Расе оваца  - Домаће и иностране 

61. Расе Коза  - Домаће и иностране 

62. Размножавање оваца и коза - полна зрелост,парење бременитост, јагњење - јарење. 

63. Исхрана  оваца  и коза – потребе у храњивим материјама различитих категорија. 

64. Одгајивање  оваца и коза 

65. Објекти за смештај  оваца и коза. 

66. Привредни значај коњарства и порекло коња. 

67. Расе коња – топлокрвне расе (Арапски и Енглески пунокрвњак). 

68. Полукрвне и остале топлокрвне расе коња- Нониус,Зобнатички полукрвњак, Липицанац, Амерички 

касач). 

69. Хладнокрвне расе коња. 

70. Типови коња. 

71. Размножавање коња. 

72. Исхрана коња-потребе у храњивим материјама и исхрана различитих категорија. 

73. Одгајивање коња 

74. Објекти за смештај коња 

75.  Органско сточарство- основни принципи  
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