
4 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0
Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

Врста и ниво студија Основне академске студије - студије првог степена

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Воћарство и виноградарство

Изборно подручје (модул)

Назив предмета Специјално виноградарство

Наставник (за предавања) Радовић Р. Александар

Наставник/сарадник (за вежбе) Момировић С. Иван

Аврамов, Л., (1996): Винске и стоне сорте винове лозе. Пољокњига, Београд.

Наставник/сарадник (за ДОН) /

Број ЕСПБ

Нема

Је да омогући студенту стицање знања из области ампелографских метода за карактеризацију и 

индентификацију сорти винове лозе и лозних подлога, сортимента стоних и винских сорти и 

лозних подлога, специфичности сорти у погледу агробиолошких и привредно – технолошких 

особина кроз теориску и практичну наставу студент треба да се оспособи за правилну 

рејонизацију сорти као и примену специфичне сортне агротехнике у савременим засадима.. 

Познавање ботаничких, агробиолошких и привредно – технолошких карактеристика сорти В. 

Винифера, лозних подлога и интерспециес хибрида винове лозе. На крају курса студент треба да 

буде оспособљен за препознавање 150 сорти винове лозе и 30 лозних подлога, за утврђивање 

погодности агроеколошких услова за гајење појединих сорти и подлога винове лозе, за примену 

агротехничких мера у циљу постизања адекватних приноса и квалитета грожђа..

Садржај предмета

Предмет је подељен на 3 основна поглавља: 1) Методе за утврђивање различитости сорти и 

њихову правилну индентификацију; 2) Најсавременије сорте и подлоге винове лозе и 3) 

Рејонизација (просторни распоред) сорти и лозних подлога.

У сваком од поглавља обрађују се посебне методске јединице. У поглављу 1. методске јединице 

су: Методе ботаничког описа сорти, методе фенолошких изучавања, методе утврђивања 

родности сорти и отпорности сорти и подлога, методе утврђивања квалитета грожђа.

У поглављу 2. обрадиће се специфичности 150 сорти и 30 лозних подлога.

У поглављу 3. Обрадиће се као посебна методска јединица просторни распоред сорти у складу са 

специфичним агроеколошким условима виноградарских рејона, подрејона и виногорја

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Практична настава се изводи у облику вежби, непосредног упознавања са сортама винове лозе 

на терену у колекционом засаду винове лозе. Примена метода за индентификацију сорти и 

оцењивање квалитета грожђа.

Литература

Аврамов, Л., Жунић, Д. (2001): Посебно виноградарство. Пољопривредни факултет, Београд.

Циндрић, П., Кораћ Нада, Ковач, В. (2000): Сорте винове лозе. Прометеј. Нови Сад.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Теоријска и практична настава у комбинацији са интерактивном наставом ће се држати у свим 

областима. Предвиђена је провера знања кроз 3 теста а на крају наставе и вежби предвиђено је 

полагање колоквијума..

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
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5 писмени испит

5 усмени испит 50

20

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари


