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                   ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕ У НОВОМ ПАЗАРУ 

ДЕПАРТМАН ЗА БИОТЕХНИЧКЕ НАУКЕ У СЈЕНИЦИ            

                     Студијски програм  -  Агрономија  

          ИСПИТНА ПИТАЊА –ИСХРАНА БИЉАКА 

 

1. Историјски преглед развоја науке о исхрани биљака и значај минералне исхране. 

Подела минералних елемената- есенцијални, корисни и остали елементи и њихово дејство. 

2. Класификација есенцијалних  минералних елемената на основу њихове заступљености, значај 

и разлике. 

3. Улога и садржај елемената минералних елемената. 

4. Механизам усвајања јона  и молекула преко корена и фазе усвајња.  

5. Транспорт јона до површине корена и улажење јона у привидно слободан простор корена. 

6. Транспорт јона кроз плазмолему у цитоплазму. 

7. Транспорт јона ксилемом и флоемом. 

8. Усвајање јона и молекула преко листа (дифузија, замена јона и активан транспорт преко 

мембране). 

9. Фактори који утичу на усвајање јон- ендогени и егзогени, антагонизам и синергизам јона. 

10. Општи симптоми недостатака минералних елемената. 

Неопходни макро елементи  

11.  Угљеник- C,  Водоник- H  и Кисеоник- O (извори, физиолошка улога, усвајање, симптоми 

недостатка или вишка елемената). 

12. Азот- N (извори, физиолошка улога циклус кружења N у природи, садржај и расподела, 

усвајање и транслокација, механизми асимилације, биолошка фиксација,асимилација, 

симптоми недостатка или вишка елемената). 

13. Азотна ђубрива-врсте, избор и количине за примену. 

14. Фосфор –P ( извори, физиолошка улога циклус кружења P у природи, садржај и 

расподе,усвајање и транслокација, симптоми недостатка или вишка елемената). 

15. Фосфорна ђубрива-врсте, избор и количине за примену,понашање у земљишту и 

искоришћавање. 

16. Калијум-K (извори, физиолошка улога циклус кружења К у природи садржаји расподела,, 

усвајање и транслокација, симптоми недостатка или вишка елемената). 

17. Калијумова ђубрива-врсте, избор и количине за примену, понашање у земљишту. 

18. Сумпор- S (извори, физиолошка улога циклус кружења S у природи, садржај и расподела, 

усвајање и транслокација, асимилација и редукција сулфата, симптоми недостатка или вишка 

елемената). 

19. Сумпорна ђубрива-врсте, избор и количине за примену, интеракција S из земљишта и S из 

ваздуха. 

20. Калцијум- Ca  (извори, физиолошка улога, садржај и расподела,усвајање и транслокација, 

симптоми недостатка или сувишка елемената). 

21. Калцијум ђубрива-врсте, избор и количине за примену, понашање у земљишту. 

22. Магнезијум- Mg (извори, физиолошка улога, садржај и расподела, усвајање и транслокација, 

симптоми недостатка или сувишка елемената). 

23. Магнезијумова ђубрива-врсте, избор и количине за примену, понашање у земљишту. 

Неопходни микро елементи  

24. Гвожђе- Fe (извори, физиолошка улога, садржај и расподела, усвајање и транслокација,  

стратегија 1 и 2, фактори приступачност у земљишту, интеракција са другим хранивима, 

токсичност,симптоми недостатка или сувишка елемената). 

25. Ђубрива гвожђа-врсте, избор и количине за примену. 
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26. Бор- B (извори, физиолошка улога, садржај и расподела, усвајање и транслокација,   фактори 

приступачност у земљишту, интеракција са другим хранивима, токсичност,симптоми 

недостатка или вишка елемената). 

27. Борна ђубрива-врсте, избор и количине за примену. 

28.  Цинк- Zn (извори, физиолошка улога, садржај и расподела, усвајање и транслокација,  

фактори приступачност у земљишту, интеракција са другим хранивима, симптоми недостатка 

или вишка елемената). 

29. Цинкова ђубрива-врсте, избор и количине за примену, понашање у земљишту. 

30. Манган – Mn (извори, физиолошка улога. усвајање, , садржај и фактори приступачност у 

земљишту, токсичност,симптоми недостатка или сувишка елемената). 

31. Манганова ђубрива-врсте, избор и количине за примену. 

32. Бакар- Cu (извори, физиолошка улога. усвајање, садржај и фактори приступачност у 

земљишту, токсичност,симптоми недостатка или сувишка елемената). 

33. Бакарна ђубрива-врсте, избор и количине за примену, понашање у земљишту. 

34. Молибден- Mo (извори, физиолошка улога. садржај и расподела, усвајање и транслокација,  

ифактори приступачност у земљишту, симптоми недостатка или вишка елемената). 

35. Молибденова ђубрива-врсте, избор и количине за примену, понашање у земљишту. 

36. Хлор- Cl (извори, физиолошка улога, садржај и расподела, усвајање и транслокација,  фактори 

приступачност у земљишту, симптоми недостатка или сувишка елемената). 

37. Никл- Ni (извори, физиолошка улога, садржај и расподела, усвајање и транслокација,  фактори 

приступачност у земљишту, симптоми недостатка или сувишка елемената). 

Корисни елемената 

38.  Натријум, силицијум, селен и кобалт  -Na,Si, Se и Co (извори, физиолошка улоге, садржај и 

расподела, усвајање и транслокација,   симптоми недостатка или вишка елемената). 

39. Органска ђубрива- дефиниција, подела. 

40. Стајњак,слама, компост, зеленишно ђубриво. 

41. Комерцијална ђубрива- Тресет , органско минерална ђубрива. 

42. Ефекти органских и минералних ђубрива на физичко-хемијска својства земљишта  и  раст 

биљака. 
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