
Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм : ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНАРСТВО - VITICULTURE AND WINEMAKING 

Назив предмета: РАЗМНОЖАВАЊЕ И СЕЛЕКЦИЈА ВИНОВЕ ЛОЗЕ – PROPAGATION  AND 

SELECTION OF GRAPEVINE 

Наставник: МИРА И. МЕДИЋ и НАДА С. КОРАЋ 

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ:  4 

Услов: ПОЛОЖЕНО ВИНОГРАДАРСТВО ИЗ ИСТОГ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА 

Циљ предмета:  

Стицање знања из области размножавања винове лозе, производње лозног репродукционог и садног материјала и 

селекције винове лозе. Стицање знања из области клонске и санитарне селекције, сертификације и производње 

високих категорија репро и садног материјала.  

Исход предмета:  

Стечена сазнања представљају основу за самосталан рад и организацију производње сертификовног репро и садног 

материјала винове лозе . Добијена сазнања чине и основу за даљи научно-истраживачки рад из области клонске 

селекције, хибридизације и сертификације винове лозе и пружају могућност едукације произвођача и контроле 

квалитета садног материјала. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  Лозни садни материјал. Закон о садном материјалу. Начини размножавања винове лозе. Лозни 

расадник .  Објекти лозног расадника. Матични засади за подлоге и племке. Калемарница. Стратификала. 

Прпориште.  Савремена технологија производње лозног садног материјала. Чување и промет лозног репро и садног 

материјала . Клонска селекција. Генетичка и санитарна селекција винове лозе. Значај клонова винове лозе. 

Сертификација – процедура. ЕППО шема сертификације. Производња предосновног, основног и сертификованог 

репро и садног материјала винове лозе .  

Практична настава:  Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Лозни репроматеријал – припрема. Начини размножавања – приказ, практичан рад.  Практичан рад у лозном 

расаднику. Собно калемљење, стратификовање, прпорење, нега лозних калемова, вађење, класирање. Мрежарник – 

рад на одржавању предосоновног  и основног  лозног репроматеријала.  Клонска селекција – методе. Дијаграм 

растурања. Санитарна селеција. Тестирање репроматеријала на основне вирусне болсти.  
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Број часова  активне наставе:  2+2 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Примењују се савремене методе: презентације, савремена литература, активан рад са студентима, израда 

семинарских радова; Визуелно-дидактичке методе уз коришћење најсавременијих учила. Практичан рад у лозном 

расаднику Огледног добра Пољопривредног факултета из Новог Сада; научно-истраживачки рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 


