
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм : Пејзажна архитектура 
Назив предмета: Хортикултурна ентомологија 
Наставник/наставници: др Милка М. Главендекић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Положени испити из Ботанике, Цвећарства и Декоративна дендрологија 
Циљ предмета 
Циљ овог курса је да се студенти упознају са штеточинама дрвећа жбуња и цвећа у 
расадницима, парковима, дрворедима и градским баштама. Студенти се упознају са 
најважнијим штеточинама животињског порекла, које угрожавају здравље, дуговечност и 
функционалност урбаних зелених површина и одебраних биљних заједница у пределу. 
Исход предмета  
Оспособљеност студената да препознају симптоме штеточина, агенсе биолошке  заштите 
биља и препоруче мере заштите украсних биљака од штеточина. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод: дефинисање појма штеточина и њихова систематска класификација (нематоде, пужеви, 
стоноге, гриње, инсекти, ситни глодари). Значај штеточина животињског порекла на урбаним 
зеленим површинама и пределу. Улога и значај штеточина украсних биљака у објектима за 
производњу цвећа и садног материјала. Упознавање са биологијом и екологијом штеточина, 
њиховим природним непријатељима, законском регулативом и биљним карантином 
Практична настава  
Практична обука студената да препознају симптоме штеточина украсних биљака у објектима 
за производњу (расадницима, пластеницима, стакленицима), дрворедима, парковима, 
градским баштама, парк шумама и у пределу. Упознавање студената са методама сакупљања, 
паковања и конзервирања штетних организама. Практично вежбање визуелне оцене 
здравственог стања дрвећа и жбуња. 
 Други облици наставе – лабораторијске вежбе: идентификација штетних организама. 
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Број часова  активне 
наставе Теоријска настава:45 Практична настава:30 

Методе извођења наставе 
Током наставе ће се користити савремена опрема за презентацију предавања, стерео лупа за  
идентификацију штеточина, дигитална камера, GPS уређај. 

http://www.sfb.bg.ac.rs/milka-glavendekic/


Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 20 
практична настава 5 усмени испт 35 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 15   
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 

 
 

 


