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

Студијски програм: Шумарство  
Назив предмета: Биотехнологија у размножавању дрвенастих врста 
Наставник/наставници: др Владан Иветић, ван. проф., Јована Р. Деветаковић, доцент 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Не постоји 
Циљ предмета 
Стицање теоријских знања и савладавање практичне примене биотехнологије у размножавању врста дрвећа 
за потребе пошумљавања, вештачке обнове шума, програма оплемењивања и плантажног шумарства.  
Исход предмета 
Оспособљеност за производњу шумског репродуктивног материјала методама макропропагације и 
микропропагације. 
Садржај предмета 
Теоријска наставa 
Увод у биотехнологију размножавања дрвећа. Тотипотентност и ћелијски циклус. Производња клонског 
репродуктивног материјала. Масовно вегетативно размножавање. Микропропагација и in vitro 
размножавање. Соматска ембриогенеза. Производња вештачког семена. Производња садница из 
протопласта. Рејувенилизација. Микоризна симбиоза. 
Практична наставa 
Безбедоносни протоколи у лабораторији. Чистоћа. Опрема – употреба, чишћење и одржавање. Храњиве 
подлоге и медијуми. Протоколи за микропропагацију економски најважнијих врста дрвећа. Практичан рад 
на макро- и микропропагацији задатих врста. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 2+2 Практична настава:  
Методе извођења наставе 
Теоријска настава је праћена одговарајућим презентацијама и примерима и активно укључује слушаоце кроз 
дискусију. Практична настава се спроводи у Лабораторији за испитивање семена и садница Шумарског 
факултета и у потпуности прати теоријску наставу. Обухвата упознавање са лабораторијским протоколима и 
практичан рад на задатим проблемима. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испит 50 
колоквијум-и  ..........  
семинари 40 ..........  
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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