
 
Табела 5.2. Спецификација предмета Производња садног материјала на ОАС Пејзажна архитектура 

 
 

Студијски програм: Пејзажна архитектура 
Назив предмета: Производња садног материјала 
Наставник/наставници: др Драгана М. Скочајић;  др Раданов Радичев Срђан 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Декоративна дендрологија 
Циљ предмета Упознавање са теоријским и практичним основама техника и технологија у 
производњи садног материјала украсног дрвећа и жбуња. 
Исход предмета Стицање знања и вештина које студенту омогућују да по завршетку курса може 
да руководи производњом садница украсног дрвећа и жбуња, да овлада технологијом гајења 
(класично, контејнеризовано) и организацијом производног процеса у складу са станишним 
условима и пословним потребама, кроз правилну просторну организацију расадника (производни 
и непроизводни део, одељци за размножавање и формирање садница, матичњаци, огледна поља). 
Садржај предмета 
Теоријска настава Значај и место расадничарства у пејзажној архитектури и хортикултури. 
Услови за организацију производње садница. Избор станишта за расадник; клима и расадничка 
производња. Земљиште и орографски услови. Просторна организација расадника. Технички 
услови; објекти (производни и непроизводни); механизација; ручни алат. Снабдевање расадника 
водом. Школовање садница дрвећа; школовање садница жбуња. Вађење, класирање, бројање, 
паковање и складиштење садница. Школовање садница дрвећа и жбуња у судовима. Стандарди. 
Практична настава: Други облици наставе – лабораторијске вежбе 
Израда елабората (методологија планирања производње). Обрачун површине и одређивање обима 
производње у расадницима украсног дрвеће и жбуња и разрада асортимана кроз планирање 
одређене количине садница за процес размножавања и формирања. Рад у семенској лабораторији, 
стакленику и расаднику Факултета.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 

 
Практична настава: 30 
 

Методе извођења наставе 
Интерактивни облици наставе на предавањима и вежбама. Практични рад у лабораторијама и 
производним површинама. Предвиђена је и тродневна теренска настава у расадницима украсног 
садног материјала. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена:  60 Завршни испит  Поена:  
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 15 усмени испт 40 
колоквијум-и 30   
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 2 странице А4 формата 
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