
3 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

садржај 

стручне 

праксе

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит

30 усмени испит 50

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Воћарство и виноградарство

Изборно подручје (модул)

Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ

Нема

Врста и ниво студија Основне академске студије - студије првог степена

Назив предмета Технолошко организациона пракса

Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Стицање неопходног теоријског и практичног знања из области воћарства и

виноградарства.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Непосредан рад на огледном пољу Пољопривредног факултета, на Римским Шанчевима и

у Сремским Карловцима. Консултације и писање дневника технолошко организационе праксе, са 

описом операције коју је студен обављао за време праксе.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

присуство пракси

дневник обављене 

праксе

Студент по обављеној технолошко организационој пракси треба да је оспособљен да све 

операције из расадничке, воћарске и виноградарске производње примени у пракси.

Садржај предмета

Рад у матичњаку вегетативних подлога. Класирање, везивање у снопове и етикетирање

вегетативних подлога. Припрема трапа и трапљење вегетативних подлога. Рад у растилу 

генеративних подлога. Припрема вегетативних и генеративних подлога за садњу и садња 

машински и ручно. Припрема вегетативних и генеративних подлога за собно калемљење. Техника 

енглеског калемљења и даљи поступак. Остали начини калемљења гранчицом и поступци са 

калемовима. Припрема стабала за прекалемљивање и техника прекалемљивања. Формирање и 

одржавање узгојних облика. Садња воћака. Организација зреле резидбе у призводним, огледним 

виноградима и матичњаку лозних подлога. Резидба - зрела и зелена (лачење, заламање, 

уклањање сувишног рода) у колекцији узгојних облика и колекционом винограду, по сортама. 

Припрема резница лозних подлога и племените лозе за калемљење на зрело, у калемарници. 

Организација земљишне територије за подизање нових винограда савременим техникама. 

Припрема калемова за садњу. Садња винограда и нега. Формирање узгојних облика чокота и 

њихово одржавање.
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