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
Сорте воћа и винове лозе
Наставник (за предавања)
Радовић Р. Александар
Наставник/сарадник (за вежбе)
Момировић С. Иван
Наставник/сарадник (за ДОН)
/
Број ЕСПБ
4
Статус предмета (обавезни/изборни)
Изборни
Услов
Нема
Циљ
Упознавање и оспособљавање студената са најзначајнијим биолошким и производнм особинама
предмета
гајених, аутохтоних, интродукованих и новостворених сорти воћа и винове лозе.
Исход
Стицањем знања из предмета Сорте воћа и винове лозе студенти треба да буду оспособљени за
предмета
идентификацију, правилно одабирање и гајење различитих сорти воћа и винове лозе.
Садржај предмета
Теоријска
Значај сорте у воћарству. Најважније сорте воћака са јабучастим плодовима (јабука, крушка,
настава
дуња, мушмула, оскоруша) и воћа са коштичавим плодом (шљива, бресква, кајсија, вишња и
трешња).
Значај сорте у виноградарству. Груписање сорти према намени и по времену сазревања.
Карактеристике винских и стоних сорти. Винске сорте: беле и црне: за висококвалитетна вина, за
квалитетна, за обична (стона), за специјална вина. Гајене сорте, интродуковане, новостворене,
старе, аутохтоне и вредни генотипови. Стоне сорте: Врло ране, ране, средњег периода зрења,
позне и врло позне. Нормативи квалитета стоног грожђа. Бесемене стоне сорте: гајене,
новостворене
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Студенти ће се упознати са биолошким и производним карактеристикама најзаступљенијих сорти
јабуке, крушаке, дуње, шљиве, брескве, кајсије, вишања и трешања, као са винским и стоним
сортама винове лозе из програма предавања преко литературе, резултата научних истраживања,
слајдова и других техничких помагала.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе

2

2

Остали часови

0

Методе
Теоријска и практична настава у комбинацији са интерактивним часовима.
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне
обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
10
писмени испит
практична настава
10
усмени испит

30

колоквијуми
семинари

40
10

