Otázky pre štátne skúšky v akademickom roku 2018-2019
Študijný program: Manažment živočíšnej výroby
Predmet: Špeciálna živočíšna produkcia

Význam chovu HD, plemenný a úžitkový typ, charakteristika úžitkových typov HD.
Hodnotenie exteriéru slovenského strakatého a holštajnského plemena.
Mlieková úžitkovosť HD, anatomická stavba vemena, sekrécia a ejekcia mlieka.
Laktácia a jej hodnotenie.
Mäsová úžitkovosť HD - hovädzie mäso, ranosť, výkrmovosť a jej hodnotenie, jatočná
výťažnosť HD, hmotnosť jatočne opracovaného tela, schéma jatočnej hodnoty, jatočná
dospelosť, výsekové delenie hovädzieho mäsa.
6. Plodnosť HD, základné charakteristiky plodnosti HD, hodnotenie plodnosti kráv a býkov.
7. Hormonálna regulácia pohlavného cyklu, ruja, metódy vyhľadávania rujných plemenníc.
8. Svetové plemená mliekového úžitkového typu HD.
9. Svetové plemená mäsového úžitkového typu HD.
10. Svetové plemená kombinovaného úžitkového typu HD.
11. Slovenské strakaté a slovenské pinzgauské plemeno – vývoj, charakteristika, chovný cieľ.
12. Metódy označovania, označovanie HD v podmienkach Slovenska.
13. Kontrola úžitkovosti hovädzieho dobytka.
14. Nepriame úžitkové vlastnosti HD, hodnotenie dojiteľnosti, priebehu pôrodov a dlhovekosti
kráv.
15. Technika chovu teliat - obdobie mledzivovej, mliečnej a rastlinnej výživy.
16. Skrmovanie okysleného mlieka a štartérová metóda odchovu teliat.
17. Technika chovu dojníc - obdobie zasušenia, tranzitná fáza, produkčné skupiny dojníc.
18. Hodnotenie exteriéru ošípaných, úžitkové typy ošípaných.
19. Charakteristika materských plemien ošípaných používaných v hybridizačnom programe v SR.
20. Charakteristika otcovských plemien ošípaných používaných v hybridizačnom programe v SR.
21. Hodnotenie výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných.
22. Hodnotenie reprodukčnej úžitkovosti ošípaných, technika odchovu prasiat, technika chovu
prasníc a výkrmových ošípaných.
23. Morfologická a histologická stavba ovčích vlasov a jednotlivé druhy vĺn (jemná, polojemná,
polohrubá a hrubá).
24. Hodnotenie plodnosti, mliekovej a mäsovej úžitkovosti oviec.
25. Charakterizujte špecializované mliekové a mäsové plemená oviec.
26. Charakterizujte plemená cigája, zošľachtená valaška a slovenská dojná ovca.
27. Technika chovu jahniat, dojných a nedojených plemien oviec.
28. Reprodukcia hydiny, zloženie vajca, tvorba vajca.
29. Znáška hydiny a jej hodnotenie.
30. Plemená a hybridy hydiny, využívané pre produkciu konzumných vajec a hydinového mäsa.
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