
 
 
 
 
 
 
 

Упутство за узимање узорака за анализу пола птица 
 

 Пре почетка узорковања, припремите коверте или кесице у које ћете стављати 
узорке и јасно их обележите како бисте сигурно знали од које птице су узорци у 
тој коверти / кесици (обавезно је на коверти / у кесици доставити и податке као у 
доле приказаној табели) 

 Пре узимања узорака, оперите руке. Ако сакупљате узорке са већег броја птица, 
оперите руке након узорковања сваке птице 

 Доставите нам узорке најдуже 2 дана од момента узорковања (пожељно је што 
пре) 

 Уз сваки узорак треба доставити податке о одгајивачу и птици – погледајте 
табелу испод 

 Као узорак mожете доставити ПЕРЈЕ или БРИС 
 
 

ПЕРЈЕ 
 

 Са сваке птице ишчупати најмање 5-6 пера, најбоље са груди 
 Свако перо мора бити ишчупано са кореном (зато их треба појединачно чупати, 

при чему можете користити стерилну пинцету, поготову код мањих птица) 
 СТРОГО ВОДИТЕ РАЧУНА ДА НИЧИМ НЕ ДОДИРНЕТЕ КОРЕН ПЕРА 
 Ако на перју има крви, немојте их бацати, јер је такво перје најбоље за анализу,  
 Перје не сме бити запрљано фецесом, 
 Пера ставите у претходно припремљени коверат или папирну кесицу (или танку 

кесицу за замрзивач) и затворите тако да пера не могу да испадну.  
 

БРИС 
 

 Узмите обичан штапић за уво или стерилан штапић намењен за узимање брисева 
и увуците га у кљун птице (слободно га мало провртите унутар кљуна), 

 ВОДИТЕ РАЧУНА ДА НЕ ДОДИРНЕТЕ ДЕО ШТАПИЋА КОЈИ ЈЕ БИО У 
КЉУНУ (НЕ СМЕТЕ ГА КОНТАМИНИРАТИ).  

 Осушите брис тако што ћете цео штапић оставити на ваздуху сат времена, 
 Осушен штапић ставити у коверту (за сваки брис користи се посебна коверта) и 

затворити тако да штапићи не могу да испадну 
 Не узимати брис док птица једе или убрзо након јела јер ће онда бити запрљан и 

неадекватан за анализу.  
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Подаци које треба доставити  
за сваки узорак  

 

(уколико узорке пакујете у коверат, напишите тражене податке на коверти, 
а уколико узорке пакујете у кесице, напишите податке на посебном папиру 

и ставите папир у сваку кесицу) 
 

Име и презиме одгајивача *  

Адреса (улица и број, место) *  

Српски назив врсте птице *  

Латински назив врсте птице  

Ознака птице (идентификациони број) *  

Датум узимања узорка *  

 
* обавезно попунити 
 
 
 
 
 
Узорке послати на адресу: 
 
Доц. др Јевросима Стевановић 
Катедра за биологију 
Факултет ветеринарске медицине 
Универзитет у Београду 
Булевар ослобођења 18 
11000 Београд 
 
 


