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APRÓVAD
1. a, A vadkacsa intenzív nevelése
b, Szelekciós elvek és módszerek a szárnyasvad tenyésztésben
c, A keltetési eredmények számszerű értékelése
2. a, Szárnyasvad telepek létesítésének szempontjai
b, A nagyüzemi keltetés feltételei
c, A fácán utónevelése és kibocsátása
3. a, A fogoly utónevelése és kibocsátása
b, A tojástermelést meghatározó értékmérő tulajdonságok
c, A tojások tárolása és előmelegítése
4. a, Az intenzív apróvad tenyésztés kialakulása, jelentősége, jövője
b, Tenyésztojások gyűjtése, válogatása, osztályozása
c, A befulladás okai
5. a, A vadkacsa utónevelése és félvad szaporítása
b, Tenyésztett fácán alfajok felsorolása, jellemzése
c, A keltetés szakaszai, jellemzésük
6. a, Fogoly törzsállomány gondozása, tojatása
b, A keltetés alatti tömegváltozás és a kelés jellege
c, Fácántelep betelepítési nagyságrendjének meghatározása
7. a, Fácán törzsállomány gondozása, előkészítése tojástermelésre
b, A keltetés fizikai és mechanikai feltételei
c, A tojások fertőtlenítése
8. a, Fogolytelep betelepítési nagyságrendjének meghatározása
b, A tojások lámpázása, a kilámpázott tojások vizsgálata
c, Fácán törzsállomány tojatása
9. a, Vadkacsa törzsállomány gondozása, tojatása
b, Szárnyasvad tenyészanyag kiválogatásának szempontjai
c, A fácán intenzív elő- és középnevelése
10. a, Fácán tenyésztési módszerek, előkészületek a naposfácán fogadására
b, A keltetési program megtervezése
c, A kikelt csibék bírálata, fejlődési rendellenességek
11. a, A fogoly intenzív elő- és középnevelése
b, Vadkacsatelep betelepítési nagyságrendjének meghatározása
c, A madárembrió fejlődésének főbb szakaszai és jellemzése

NAGYVAD
1. A zárttéri nagyvadtartás formái, a zárttéren tartott fajok
2. A nagyvad zárttéri tartásának törvényi szabályozása
3. A vadaskertek célja, létrehozásuk okai
4. A vadaskert létesítésének szempontjai, folyamata
5. A vadaskerti és a farmi tartás előnyei, problémái
6. A gímes és dámos vadaskert általános jellemzése
7. A vaddisznóskert általános jellemzése
8. A kerítések, kapuk, vadbefogók jellemzése
9. Az etetők csoportosítása, jellemzése
10. A sózók, itatók, dagonyák jellemzése
11. A nagyvad immobilizációjának módszerei
12. Lesek, utak, lőcsillagok jellemzése
13. A gímes vadaskert részei, jellemzésük
14. A gímszarvas tenyésztési, tartási és takarmányozási technológiája
15. A dámos vadaskert üzemeltetése
16. A vaddisznóskert kialakításának szempontjai, feltételei, üzemeltetése
17. Váltókertek és tárolós kertek a vaddisznó zárttéri tartásában
18. Az intenzív szaporításra alapozott vaddisznóskert jellemzése
19. Az egységes vaddisznóskert jellemzése
20. A muflonos vadaskert üzemeltetése

