
5 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0
Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

10 усмени испит 50

20 хербар 5

10

Циндрић, П., Кораћ, Нада, Ковач, В. (2000): Сорте винове лозе. Прометеј, Нови Сад

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Теоријска настава-Предавања, интерактивна настава, консултације.

Практична настава -Лабораторијске вежбе и руковођење самосталним радом студената

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезеактивност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Жунић, Д., Тодић Славица (2002): Стоно грожђе. ''Невен''. Београд.

Наставник/сарадник (за ДОН) /

Број ЕСПБ

Нема

Стицање потребних знања из производње стоног грожђа, која се односе на биолошку производњу 

грожђа и прерађевина од њега (вино, сокови, стоно грожђе, суво грожђе). 

Стицањем знања кроз одабрана и кључна питања из предмета Производња стоног грожђа 

студенти треба да буду оспособљени за самосталну организацију производње и прераде грожђа.

Садржај предмета

Дефиниција производње грожђа. Професионално усавршавање произвођача и развијање 

еколошке свести по принципима интегралне производње грожђа. Заштита природне средине. 

Избор локалитета, подлоге, сорте и узгојног облика. Одржавање земљишта, наводњавање и 

исхрана у винограду. Специфичности подизања вишегодишњих засада и формирање узгојних 

облика. Производња грожђа. Берба, чување и прерада грожђа. Маркетинг. Регистрација, 

контрола, сертифицирање и обележавање биолошки вредне хране.

Вежбе су прилагођене плану и програму предавања и одвијају се кроз активно учешће студената. 

Литература

Жунић, Д., Гарић, М. (2007): Посебно виноградарство I и II, Пољопривредни факултет, Београд, 

Приштина.

Назив предмета Производња стоног грожђа

Наставник (за предавања) Радовић Р. Александар

Наставник/сарадник (за вежбе) Момировић С. Иван

Врста и ниво студија Основне академске студије - студије првог степена

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Воћарство и виноградарство

Изборно подручје (модул)

../Knjiga nastavnika/knjiga nastavnika Aleksandar Radovic.xls
../Knjiga nastavnika/knjiga nastavnika Aleksandar Radovic.xls

