
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: Фитомедицина и интегрална заштита украсних биљака  
Наставник или наставници: Главендекић M. Милка, Голубовић Ћургуз В. Весна 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: завршене мастер академске студије 
Циљ предмета 
Продубљивање знања о фитомедицини и интегралној заштити биљака од штетних и патогених организама 
релевантних у зеленој инфрастриктури. Упознавање студената са еколошки прихватљивим системима 
праћења штетних организама и средствима за заштиту биодиверзитета у шумским и урбаним екосистема. 
Јачање свест јавности о подели одговорности у систему заштите биљака у пределу и урбаним срединама. 
Исход предмета   
Оспособљавање студената за самосталан научни и највиши степен стручног рада из области фитомедицине и 
интегралне заштите биљака у зеленој инфрастриктури. Формирање способности студената да развијају 
системе управљања штетним организмима укључујући рану детекцију и развијање свести јавности о 
инвазивним врстама, нативним штетним организмима и заштити биодиверзитета у урбаним екосистемима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава- Увођење савремених метода детерминације штетних организама. Унапређивање метода 
сузбијања болести и штеточина украсних биљака. Увођење савремених метода превентивних и репресивних 
мера заштите украсних биљака на елементима зелене инфраструктуре. Еколошка међузависност, економски и 
еколошки утицаји патогених микроорганизама, биолошких агенаса животињског порекла у елементима 
зелене инфраструктуре. Методе дугорочног праћења еколошких утицаја економски значајних организама на 
урбаним зеленим просторима, зеленилу специјалне намене и у пределу. Заштита биодиверзитета гљива, 
зглавкара, птица у сисара у градским екосистемима, урбаним баштама, заштићеним природним добрима и 
пределу. Имплементирање мера биолошке заштите биља у елементима зелене инфраструктуре - развој 
система заштите биља применом корисних организама укључујући и развој свести јавности о интегралним 
мерама заштите биља. 
 Практична настава – на примерима из праксе (студија случаја) формирање агенде препоручених 
интегралних мера борбе против биљних патогена и штетних организама. 
Препоручена литература  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 75 Практична настава:45 
Методе извођења наставе 
Теоријска настава, рад на терену и у лабораторији, студијски истраживачки рад уз помоћ наставника 
Оцена  знања (максимални број поена 100:  
                                                                       ЕСПБ 
семинарски рад                                              10 
презентација пројекта                                   20  
писмени део испита                                       30  
усмени део испита                                         40 
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