
Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм : ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНАРСТВО 

Назив предмета: ПОДИЗАЊЕ И НЕГА ВИНОГРАДА – ESTABLISHMENT AND CARE OF VINEYARDS  

Наставник:  Мира И. Медић, Ранко Р. Чабиловски   

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Положен испит из виноградарства из истог наставног програма 

Циљ предмета је образовање и оспособљавање мастер студената из области подизања и неге винограда. Студент 

треба да стекне проширена знања о начину припреме земљишта за садњу, поступак садње лозног садног 

материјала а такође и негу младих чокота до формирања жељеног узгојног облика (операције и радове у 

винограду током вегетације и у периоду мировања винове лозе). 

Исход предмета је формирање стручњака са академским мастер образовањем који поседује проширена знања 

која ће му омогућити да самостално подиже виноград и изводи неопходне операције у њему, а исто тако да 

преноси знање другима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Подизање винограда:Пројекат. Еколошки услови  за гајење винове лозе. Припрема земљишта за подизање 

винограда. Припрема садног материјала за садњу. Садња винограда и начини садње. Потпора (наслони) у 

винограду. Нега винограда у I, II, III  и IV години. Зелене операције у винограду. Ђубрење и обрада земљишта у 

винограду, наводњавање.  Резидба и формирање узгојних облика чокота. Берба грожђа. 

Практична настава :Вежбе, Други облици наставе, 

Анализа пројекта, Приказ садње и потпоре. Приказ неопходних операција неге винограда током вегетације.  

Формирање узгојних облика и зрела резидба – вежбе на Огледном пољу Пољопривредног факултета у Ср. 

Карловцима. 

Литература  

1. Бурић, Д. (1972; 1979): Виноградарство И и ИИ. Нови Сад 

2. Куљанчић И. (2007): Виноградарство. Прометеј. Нови Сад   

3. Аврамов, Л.; Накаламић, А.; Жунић, Д. (1999): Виноградарство. Београд 

Број часова  активне наставе 4 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 

 


