Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
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Врста и ниво студија
Основне академске студије - студије првог степена
Назив предмета
Специјално повртарство
Наставник (за предавања)
Ђокић Ј. Драгослав
Наставник/сарадник (за вежбе)
Ђокић Ј. Драгослав
Наставник/сарадник (за ДОН)
/
Број ЕСПБ
4
Статус предмета (обавезни/изборни)
Обавезни
Услов
Похађање предавања и вежби и добијени потписи од стране професора и асистената.
Циљ
Стицање знања о привредном значају повртарства, а нарочито са ботаничким одликама,
условима успевања и савременом техником гајења повртарских биљака у пољу и заштићеном
предмета
простору
Исход
Студенти ће бити оспособљени да правилно одређују сортимент у повртарској производњи,
предмета
утврђују норме ђубрења за повртарске усеве, као и сетвене норме, величину и облик
вегетационог простора, утрошак људског и машинског рада у повртарству, као и за тимски рад,
презентацију стеченог знања и евалуацију наставног процеса.
Садржај предмета
Теоријска
Порекло и распрострањеност, састав, услови успевања и производње у заштићеним просторима
настава
и отвореном пољу, са операцијама планирања производње и ротације усева, системи обраде
земљишта, ђубрење, сетва, производња расада и садња, нега усева, берба поврћа. Проучаваће
се следеће врсте Solanaceae: Парадајз, Паприка, Плави патлиџан, Млади кромпир; Cucurbitaceae:
Краставац, Лубеница, Диња, Тиквице; из фамилије Fabaceae: Грашак, Боранија; Apiaceae: Мрква,
Першун, Целер, Паштрнак; Brassicace: Купус, Карфиол, Брокола, Кељ, Ротквица, Ротква;
Asteraceae: Салата; Chenopodiaceae: Цвекла, Спанаћ, Блитва; Аlliaceae: Црни лук, Бели лук,
Празилук.
Практична
настава
(вежбе,
Упознавање са морфолошким и физиолошким особинама повртарских биљака, њиховом
ДОН,
класификацијом и сортиментом.
студијски
истраживачки рад)
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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
Настава се састоји од предавања, интерактивног утврђивања градива и вежби. Студенти су
извођења
дужни да полажу колоквијум.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне
обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испит
60
колоквијуми
20
семинари
10

