Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Воћарство и виноградарство
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије - студије првог степена
Назив предмета
Опште виноградарство
Наставник (за предавања)
Радовић Р. Александар
Наставник/сарадник (за вежбе)
Момировић С. Иван
Наставник/сарадник (за ДОН)
/
Број ЕСПБ
7
Статус предмета (обавезни/изборни)
Обавезни
Услов
Нема
Предмет треба да омогући студенту стицање сазнања о гајењу винове лозе у Србији и у другим
Циљ
деловима света, познавање матода гајења и размножавања винове лозе, познавање метода
предмета
пројектовања матичних винограда и матичњака лозних подлога, познавање примене културе
ткива у умножавању винове лозе, познавање система и технологије гајења калемова винове лозе,
познавање поступака контроле и провере сортне чистоте и здравственог стања лозе, познавање
ампелотехнике у матичним засадима, познавање савремених технологија у производњи клаемова
винове лозе
Примену метода гајења винове лозе, умножавања винове лозе, примену поступака у провери
Исход
квалитета производа од грожђа, примену поступака у провери квалитета садног матерјала:
предмета
резница, вијока, корењака, калемова,организовање и извођење различите виноградарске
производње, организовање и извођење расадничарске производње, примену стандарда из
различитиих категорија садног матерјала, примену метода неге и чувања грожђа, примену метода
неге и чувања резница и калемова, планирање, посматрање и извођење огледа и доношење
закључака на основу на основу резултата истраживања, праћење стручне литературе,
прикупљање и обраду података, тимски рад и крутичко мишљење, презентацију и примену
стеченог знања и разумевања истраживања..
Садржај предмета
Теоријска
Теоријска настава: Биологија винове лозе, Екологија винове лозе, Расадничарство, Познавање
настава
сорти и подлога, Подизање винограда, Редовна произвидња грожђа, Берба, паковање и чување
грожђа.
Практична
настава
Практична настава:Вежбе: Морфологија органа, размножавање, ампелологија, Други облици
(вежбе,
наставе: Једна теренска вежба: обилазак винограда и матичњака, Студијски истраживачки рад:
ДОН,
Семинарски рад из области Подизање винограда.
студијски
истраживачки рад)
Литература
1 Сивчев Бранислава (2006): Практикум из виноградарства, Пољопривредни факултет Београд
2 Вулић Т., Сивчев Бранислава, Алексић В., Румл Мирјана, Урошевић, М. (2004): Подизање

вишегодишњих засада Пољопривредни факултет Београд.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе

2

2

Остали часови

0

Испит у виду теста. Завршни испит обухватиће већи део градива, изузев Подизања винограда.
Методе
Спровешће се на крају семестра и ова оцена учествоваће са 30% у финалној оцени. Семинарски
извођења
рад.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне
обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
писмени испит
практична настава
усмени испит
30
колоквијуми
40
тест
30
семинари

