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

 
Условљеност другим предметима Облик условљености
Нема условљености - 
Циљеви изучавања предмета: 
Циљ предмета је да студент савлада цјелокупни процес исхране биљака на физиолошкој бази и 
да се упозна са савременим правцима развоја те дисциплине. Један од циљева је и тај да се 
студенти упознају о потреби ђубрења шумских станишта и ђубрења расадника, како би могли 
да утичу на сам ток појединих животних процеса дрвенастих биљака. 
Исходи учења (стечена знања): 
Високи и квалитетни прирасти, а у хортикултури велика дрвна и декоративна маса могу да 
стварају само снажне, здраве, нормално развијене биљке. Овладати, вјештином подизања 
здравих, моћних биљака немогуће је без темељитог познавања и разумијевања физиологије 
њихове исхране, јер без тога немогуће је поставити дијагнозу, наиме, шта биљци недостаје. 
Добро познавање физиологије исхране у ширем смислу, може се у приличној мјери да управља 
животом биљака, а тиме и количином и квалитетом дрвних сортимената. 
Садржај предмета: 
Уводно предавње, дефиниција, садржај и подјела исхране биљака. Биогени елементи. Механизам 
усвајања јона. Теорије усвајања јона. Чиниоци којиутичу на усвајање јона. Значај и улога 
макроелемената. Значај и улога микроелемената. Кружење минералних материја. Потребе ђубрења 
шумских станишта. Основе педолошке и физиолошке исхране биљака. Физиолошке законитости за 
исхрану дрвенастих  биљака. Какво значење има хумус за исхрану биљака. Минерална ђубрива. 
Органска ђубрива. Техника извођења ђубрења у шумарству. Ђубрење у шумским расадницима. 
Ђубрења при пошумљавању. Ђубрење плантажних топола и врба. Деловање мјера ђубрења у 
шумарству, утицај на земљиште, на здраствено стање и отпорност шумског дрвећа, утицај на примање и 
успијевање, подмлађивање, утицај на продукцију материја шумског дрвећа. 
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 50 бод. Завршни испит 15 бод. Колоквијум 2 25 бод. 
Посебна назнака за предмет: 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке Др Родољуб Ољача, ред. проф.   

 
 
 


