
Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм : ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНАРСТВО - VITICULTURE AND WINEMAKING 

Назив предмета: ТЕРОАР - Terroir 

Наставник: Нада С. КОРАЋ 

Статус предмета: ИЗБОРНИ 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: ПОЛОЖЕН ПРЕДМЕТ ВИНОГРАДАРСТВО ИЗ ИСТОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

Циљ предмета:  Стицање знања о значају и улози различитих фактора који чине тероар и који својим узајамним 

дејством и интеракцијом утичу на квалитет и пласман вина 

Исход предмета  

Дипломирани мастер студенти, савладавањем овог предмета стичу способност да самостално и на прави начин могу 

одабрати најбоље локације, сортимент и технологију гајења лозе у складу са датим агроеколошким условима и на 

основу тога произвести што квалитетније вино са заштићеним географским пореклом. Такође, могу учествовати у 

едукацији произвођача грожђа и вина и контроли квалитета вина. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: Појам, Значај, Концепт Историјат Тероара. Фактори који детерминишу Тероар. Локалитет. 

Земљиште. Климатски фактори (температуре, релативна влага, падавине, ветрови и др). Топографија. Механизам 

дејства спољашњих фактора на физиолошке процесе код винове лозе. Адаптација лозе на спољашнје факторе. Ефекти 

хемијских и физичких својстава земљишта на лозу. Активност кореновог система. Узгојни облици чокота. Сортне 

специфичности. Лозна подлога. Клонска селекција. Нега винограда. Принос и квалитет грожђа и вина. Систем 

заштите географског порекла вина и тероар. Зонирање виноградарства.  

Практична настава : Нема 

Литература  

1. Иванишевић Д., Јакшић Д., Кораћ Нада (2015): Виноградарски атлас. РЗС. Београд 

2. Милосављевић M. (2012):  Битехника винове лозе. НИК-ПРЕСС, Београд. 

3. Мирошевић Н., Кароглан-Контић Јасминка (2008): Виноградарство. Уджбеник Свеучилишта у Загребу 

4. Gerda D. Mouton (2006): Terroir – the footprint of great wines. Cape Wine Academy 

5. Сва доступна литература на различитим језицима из области Тероар. 

Број часова  активне наставе   3 Теоријска настава: 3 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе: Савремене методе уз примену пп презентација, новије литературе из ове области, резултата 

научно-истраћивачког рада и др. Активно учешће студената у наставни процес кроз семинарске радове и укључивање у 

научно-истраживачки рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 40   

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 

 

 


