
Табела 5.1. Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: ШУМСКИ ГЕНЕТИЧКИ РЕСУРСИ 
Наставник или наставници:  др Мирјана Шијачић-Николић; др Владан Иветић, 
                                                      др Драгица Вилотић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 20 (двадесет) 
Услов: Нема 
Циљ предмета:  
Упознавање са појмом и значајем шумских генетичких ресурса као основе за примену биотехнологије. 
Исход предмета: 
Стечена знања везана за генетичке ресурсе дрвећа, жбуња, лековитог, ароматичног и зачинског биља.  
Садржај предмета: 
Теоријска настава: 
1. Појам шумских генетичких ресурса; 2. Значај шумских генетичких ресурса: еколошки, 
економски и етички; 3. Генетички диверзитет (дефиниција, значај, унутарпопулациона варијабилност, 
међупопулациона варијабилност, фенотипска и генотипска варијабилност); 4. Извори генетичког 
диверзитета (природна селекција, мутације, рекомбинације, проток гена и генетички дрифт); 5. 
Фактори који угрожавају шумске генетичке ресурсе (деструкција, фрагментација и нестајање 
станишта; деградација животне средине и загађење; глобалне климатске промене; инвазивне и алохтоне 
врсте и генетички модификовани организми; прекомерна експлоатација; болести и штеточине); 6. 
Шумски генетички ресурси у оплемењивању дрвећа и жбуња (избор полазног материјала, процена 
варијабилности, избор метода оплемењивања, тестирање полазног материјала); 7. Конзервација 
шумских генетичких ресурса (избор врсте, популације, генотипа; процена варијабилности; in situ 
методе конзервације шумских генетичких ресурса;  ex situ  методе конзервације шумских генетичких 
ресурса; методе очувања генетичког диверзитета при производњи шумског репродуктивног 
материјала); 8. Усмерено коришћење шумских генетичких ресурса (значај порекла и провенијенције; 
оснивање нових шума и плантажа; шуме високе заштитне вредности; заштићена подручја; ендемичне, 
реликтне, ретке и угрожене врсте); 9. Генетички ресурси лековитог, ароматичног и зачинског биља 
(избор адекватних станишта за оснивање плантажа; примена одговарајућих третмана и агротехничких 
мера ради постизања већих приноса; форсирање високоприносних и медоносних врста; испитивање 
хемијског састава појединих врста; екстракција појединих хемијски активних супстанци (етеричних 
уља, танина, сапонина, итд.) у сврху коришћења у терапеутици, фармацији, козметичкој индустрији, 
итд.); 10. Друштвено-економски значај шумских генетичких ресурса (испитивање ставова 
произвођача дрвећа, жбуња, лековитог, ароматичног и зачинског биља; анализа могућности пласмана на 
регионална и инострана тржишта; комерцијални аспект производње; организовање едукацијских 
скупова о значају шумских генетичких ресурса); 11. Дрвo кao шумски гeнeтички рeсурс (појам 
дрвета, значај дрвета, анатомска грађа дрвета (макроскопска и микроскопска) аутохтоних врста и 
егзота, употребна вредност дрвета, грешке дрвета); 12. Управљање шумским генетичким ресурсима 
(националне политике и програми; секторска интеграција; јачање људских ресурса).  
Практична настава:  
Упознавање са најзначајнијим шумским генетичким ресурсима на терену, селекционисање материјала 
као полазне основе за оплемењивање дрвећа и жбуња, плантажни узгој лековитог, ароматичног и 
зачинског биља, прављење анатомских препарата у лабораторијским условима. 
Препоручена литература: 
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1-176. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 6 Практична настава:  
Методе извођења наставе: 
Предавања у комбинацији са интерактивном наставом, семинари, консултације и менторски рад са 
студентима. 
Оцена знања (максимални број поена 100): 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

семинари 40 усмени испт 60 
 


