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Додипломске академске студије 

Студијски 
програм ШУМАРСТВО 

 
Назив предмета ФИЗИОЛОГИЈА БИЉАКА
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 
 Обавезни II 2П+2В 4 
Наставници Др Родољуб Ољача, ред. проф.

 
Условљеност другим предметима Облик условљености
Нема условљености - 
Циљеви изучавања предмета: 
Стицање знања о животним процесима биљака и да студенти схвате и уђу у проблематику 
физиолошких процеса како би могли да утичу на сам ток појединих животних процеса 
дрвенастих  биљака.  
Исходи учења (стечена знања): 
Стечена знања треба да послуже студентима за боље разумијевање раста дрвенастих биљака и 
боље разумијевање дисциплина које се директно наслањају на овај предмет, поред неоспорно 
великог теоретског значаја, има и изванредну практичну вриједност јер придоноси бољем 
искориштавању потенцијала раста дрвенастих биљака.  
Садржај предмета: 
Уводно предавње, дефиниција, садржај и подјела физиологије. Типови ћелијске организације. 
Функције ћелијских органела. Вода и њен значај за живот биљке. Усвајање воде корјеном и 
преко листа. Кретање воде. Одавање воде (гутација, сузење, транспирација). Одређивање 
интензитета транспирације воде. Захтеви биљака за водом. Мјерење густине стома. Историјат 
ФС. Механизам и хемизам ФС. Свјетлосна фаза ФС. Тамна фаза ФС. Транпорт продуката ФС. 
Показатељи ФС. Чиниоци који утичу на ФС. Општи појмови дисања. Гликолиза, Дисајни 
ланац. Оксидативна фосфорилација. Одређивање концентрације фотосинтетских пигмената 
методом спектрофотометрије. Кребсов циклус. Анаеробно дисање. Пентозо-фосфатни пут. 
Екологија дисања (вањски и унутрашњи чиниоци). Општи појмови растења. Показатељи 
растења. Поларност. Корелације (врсте и значај). Брзина растења. Биолошки сат. 
Фитохормони. Анализа растења биљака. Основни појмови покрета биљака. Индуковани и 
аутономни покрети. Основни појмови отпорности биљака. Одбрамбени системи биљака.  
Методе наставе и савладавање градива: 
Стручна знања и способности ће се обезбиједити кроз сљедеће  наставне методе: предавања , 
лабораторијске вјежбе, теренско-практичне вјежбе, рачунске вјежбе 
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Облици провјере знања и оцјењивање: 
Тестови послије сваке области, од џега прва три теста чине тест 1, друга два теста чине тест 2,  
Завршни тест представља сублимацију претходних тестова али само основних појмова. 

Активност у току наставе 10 бод. Колоквијум 1 15 бод. Завршни испит 50 бод. Колоквијум 2 25 бод.
Посебна назнака за предмет: 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке Др Родољуб Ољача, ред. проф. 

 


