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ИЗЗС-202

Број ЕСПБ: 6
Услов: Циљ предмета. Упознавање са морфолошким, физичким, хемијским и биолошким особинама
земљишта. Разумевање основних начина деградације земљишта и оспособљавање студента за
утврђивање степена деградације земљишта.
Исход предмета. Након завршеног курса студент је у стању да: дефинише и наведе основне особине
земљишта, дефинише и објасни начине деградације земљишта; примени стечено знање за ремедијацију
и одрживо управљање земљишта.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основне особине земљишта (морфолошке, физичке, хемијске и биолошке). Деградација земљишта
(појам, узроци, врсте и извори загађења; утицај пољопривредне производње на земљиште; сабијање
земљишта; утицај наводњавања на земљиште; утицај аерозагађења на земљиште; клизишта; загађење
земљишта тешким металима и радионуклидима). Заштита земљишта (управљање и ремедијација
земљишта).
Практична настава
Аудио-визуелним методама обрађиваће се садржаји везани за појам, узроке, врсте и изворе загађења
земљишта као и деградацију земљишта хемијским, физичким и биолошким процесима. Рачунске вежбе
везане за одговарајућу област.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава:
Практична настава:
5 (75)
3 (45)
2 (30)
Методе извођења наставе. Предавања, рачунске и теренске вежбе, колоквијум, консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања
практична настава

5
10

писмени испит

30

колоквијум
семинар

15
10

усмени испит

30

