Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
5
Услов
Нема

Воћарство и виноградарство
Основне академске студије  студије првог сепена
Расадничка производња
Ђекић Р. Вера
Живковић П. Сања
/
Статус предмета (обавезни/изборни)
Изборни

Циљ
предмета

Упознавање са студента са неопходним микроклиматским условима за производњу расада,
дезинфекцијом земљишта, сетвом семена, клијањем и ницањем, мерама неге, заштите од
болести и штеточина, изношењем расада у поље и расађивањем и вештином препознавања и
избора еколошких фактора у производњи расада, производњом расада у затвореном простору,
производњом расада у топлим лејам, применом поступака у производњи различитих врста
расада, применом савремениих мера заштите расада, интегралном заштитом расада од болести и
штеточина.

Исход
предмета

Студент треба да покаже познавање микроклиматских услова неопходних у току клијања и
ницања, као и избора простора за производњу расада и примену мера неге, примене савремених
метода интегралне заштите расада различитих биљних врста, примене савремених агротехничких
мера у циљу производње квалитетног садног материјала и одређивања момента изношења
расада и расађивања.

Садржај предмета

Изводи се из следећих наставних области: Врсте заштићеног простора. Помоћни елементи
заштићеног простора. Агроеколошки услови за производњу расада и њихово регулисање
(светлост, темепература, квалитет ваздуха, влажност ваздуха и земљишта. Системи гајења у
заштићеном простору. Опште агротехничке мере. Исхрана и системи ђубрења. Фитосанитарне
мере и опште мере заштите расада. Клијања и ницање семена. Мере неге. Заштита расада од
корова, болести и шеточина. Пикирање расада. Каљење и калемљење расада. Изношење расада
и расађивање. Производња расада различитих биљних врста (поврће, цвеће, дуван).

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
Упознавање са свим фазама производње расада појединих гајених врста биљака. Примена
ДОН,
технолошких решења у производњи расада.
студијски
истраживачки рад)
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Прокупље.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе

2

Методе
извођења
наставе

2

Остали часови

0

Примењују се интерактивне методе учења у учионици, као и појединачне и тимске активности
студената ван учионице.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне
обавезе
поена
Завршни испит
активност
у току
предавања
5
писмени испит
практична настава
5
усмени испит
колоквијуми
30

поена

60

семинари

