
Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм : ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНАРСТВО - VITICULTURE AND WINEMAKING 

Назив предмета: ЕКОЛОШКO ВИНОГРАДАРСТВО – Ecological viticulture 

Наставник: НАДА С. КОРАЋ,  ДРАГОСЛАВ М. ИВАНИШЕВИЋ 

Сарадник: Дипл. Мастер Младен Калајџић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ:  4 

Услов:  ПОЛОЖЕН ПРЕДМЕТ ВИНОГРАДАРСТВО СА ИСТОГ ПРОГРАМА 

Циљ предмета 

Стицање знања о принципима и методама различитих видова еколошке производње грожђа и производа од њега. 

Исход предмета  

Могућност самосталног организовања и бављења еколошком производњом грожђа и вина 

. Moгућност даљег бављења научним радом из ове областикао и едукацијом произвођача. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска настава Појам еколошке производње у пољопривреди. Интегрална, органска и биодинамична  производња 

грожђа и вина у свету и код нас. Тржиште органски произведеног грожђа и вина. Анализа услова неопходних за 

заснивање еколошке производње. Регистрација произвођача, производња и контрола производа. Подизање еколошког 

винограда. Основни принципи. Агротехника: одржавање и повећање плодности земљишта. Обрада земљишта. Исхрана, 

ђубрење и заштита. Винске,стоне и бесемене сорте за еколошку производњу. Економс 

ки показатељи еколошке производње грожђа и вина. 

Практична настава  

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Еколошка производња стоног и винског грожђа. Практичан рад у винограду у Сремским Карловцима.  

Агротехника и ампелотехника.Сорте за еколошку производњу грожђа и вина. 

Технологија производње белих и црних вина по принципима еколошке производње. Пројектовање еколошког 

винограда. 

Литература  
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   Нада Кораћ). Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад,2008. 
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4. Сивчев Бранислава, Румл Мирјана, Сивчев И., Васић Ранковић Зорица (2015): Органска производња грожђа. 

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Београд 

5. Сва доступна литература на страним језицима из области Еколошке производње грожђа и вина 

Број часова  активне наставе 2+2 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Примењују се савремене методе: п.п. презентације, савремена литература, активан рад са 

студентима, практичан рад у еколошком винограду на Огледном добру у Сремским Карловцима, израда семинарских 

радова.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 20   

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 

 


