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Циљ предмета 

Упознавање студената са педогенетским факторима и процесима, најважнијим особинама и режимима 
земљишта (морфолошким, физичким, хемијским), квалитетом и његовом променљивошћу, процесима 
деградације земљишта, различитим утицаја и видовима загађивања, пољопривредном праксом у Србији и 
Европи, као и видовима заштите и унапређења стања земљишта. 
Исход предмета  
Стечено знање о земљишту као важном природном ресурсу, основном делу животне средине, његовој 
деградацији и загађивању, а и доброј пољопривредној пракси, омогућиће студентима висок ниво 
стручности при анализи стања, узрока, заштите и унапређења земљишта при интердисциплинарном 
приступу. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам земљишта, настанак земљишта (фактори и процеси), земљиште у животном простору и 
пољопривредни производни простор. Особине земљишта (морфолошке, физичке, режими и хемијски 
састав). Класификација земљишта (Србије), концепт еколошког квалитета земљишта. Земљиште као 

природни ресурс, као културно и геонаслеђе, Коришћење земљишта у Србији према планским 
документима, намене земљишта. Стање земљишних ресурса у Србији, плодност пољопривредног 
земљишта. Мелиорација земљишта, агротехничке мере. Деградације земљишта, природни и антропогени 
фактори, деградација одношењем земљишта и деградација земљишта оштећењем ин ситу. Загађивање 
земљишта антропогеним активностима (пољопривреда, шумарство, индустрија, урбанизација, ...). 
Ремедијација земљишта. Кодекс добре пољопривредне праксе. Стратегија чистије производње Србије. 
Праћење (мониторинг) квалитета земљишта. Климатске промене и оцена климе са становишта 
пољопривредне производње. Проблеми и претње очувању квалитета земљишта у будућности. Управљање 
и заштита земљишних ресурса у периурбаним подручјима. 
Практична настава  
Упознавање са морфолошким, физичким, хемијским и биолошкимособинама земљишта. Експериментално 
одређивање физичких особина земљишта (механички састав, класификација, специфична маса/густина, 
укупна порозност,  капиларни успон воде у земљишту, пропустљивост земљишта за воду). 
Експериментално одређивање хемијских особина земљишта (pH,  садржај карбоната, садржај хумуса у 
земљишту). Опис метода гајења биљака и њиховог утицаја на земљиште. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 (30) Практична настава: 1 (15) 

Методе извођења наставе 

Теоријска и практична настава, консултације, провера знања кроз вежбање, односно методологија анализе 
задатка кроз израду семинарског рада. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 20   

колоквијум 20 ..........  

 


