УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ОБРАЗАЦ 6.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
-oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена

(сви подаци уписују се у одговарајућу рубрику, а назив и место рубрике не могу се мењати
или изоставити)
I

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ
1.

Датум и орган који је именовао комисију

Дана 10.04.2013. године Наставно-научно веће Пољопривредног факултета у Новом Саду је
именовало комисију за оцену и одбрану докторске дисертације, на коју је 13.05.2013. године Сенат
Универзитета у Новом Саду дао сагласност. Наставно-научно веће Пољопривредног факултета у
Новом Саду прихвата измену чланова комисије 31.05.2013. године.
2.

Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне
области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој
је члан комисије запослен:

Др Жарко Илин, редовни професор, изабран 15.11.2004., НО Ратарство и повртарство,
Пољопривредни факултет, Нови Сад, ментор;
Др Боривој Пејић, ванредни професор, изабран 21.01.2016., НО Ратарство и повртарство,
Пољопривредни факултет, Нови Сад, ментор;
Др Јован Црнобарац, редовни професор, изабран 13.03.2003., НО Ратарство и повртарство
Пољопривредни факултет, Нови Сад, члан;
Др Зоран Броћић, редовни професор, изабран 04.04.2007., НО Агротехничке основе ратарске
производње, Пољопривредни факултет Београд, члан;
Др. Драган Жнидарчич, ванредни професор, изабран 04.05.2015., НО Хортикултура, Биотехнички
факултет Универзитета у Љубљани, Словенија, члан.

II
1.

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ
Име, име једног родитеља, презиме:

Вук, Жарко, Вујасиновић
2.

Датум рођења, општина, држава:

22.05.1976., Нови Сад, Србија
3.

Назив факултета, назив студијског програма дипломских академских студија – мастер и
стечени стручни назив

4.

Година уписа на докторске студије и назив студијског програма докторских студија

5.

Назив факултета, назив магистарске тезе, научна област и датум одбране:

Пољопривредни факултет, „Ефекат малчовања и непосредног покривања на принос и квалитет
младог кромпира“, НО Ратарство и повртарство, 26.10.2010. године
6.

Научна област из које је стечено академско звање магистра наука:

Биотехничке науке, Ратарство и повртарство, Повртарство
III
НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Принос и квалитет младог кромпира у зависности од агротехничких мера и агроеколошких
услова производње
IV

ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Навести кратак садржај са назнаком броја страна, поглавља, слика, шема, графикона и сл.

Докторска дисертација мр Вука Вујасиновића је јасно и прегледно приказана у следећих девет
поглавља: Увод, Циљ истраживања, Преглед литературе, Радна хипотеза, Материјал и метод рада,
Резултати истраживања, Дискусија, Закључак и Литература.
Дисертација је написана на 137 страна и садржи 70 табела и 43 графикона. Цитирано је укупно 331
литературни навод. На почетку дисертације су наведене кључне документацијске информације са
кратким изводом на српском и енглеском језику. На крају дисертације налази се биографија
кандидата.
V

ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:

Увод: У овом поглављу кандидат мр Вук Вујасиновић истиче значај младог кромпира за људску
исхрану, агрономски као и велик економски значај. Кандидат јасно указује на тренутно стање у
производњи млaдог кромпира и проблеме са којима се сусрећу произвођачи у Србији. Разлози за
ниске приносе треба тражити пре свега у коришћењу недекларисаног садног материјала,
неадекватног избора сорти, производњи без наводњавања, нерационалном ђубрењу. Поред тога
кандидат посебно истиче да је један од основних разлога и недостатак примене савремених
агротехничких мера, као што су малчовање, непосредно покривање биљака са агротекстилом и
ниским тунелима, у циљу облажавања и превазилажења неповољних агроеколошких фактора који
су често лимитирајући фактор у производњи младог кромпира.
Циљ истраживања: Кандидат је јасно и прецизно дефинисао циљ истраживања који је био да се
постављањем огледа у пољским условима утврди егзактан утицај малчовања земљишта фолијом,
непосредног покривања биљака са и без конструкције (агротекстилом и нискимтунелом) као и
комбинације ове три специфичне мере на време пристизања младог кромпира, принос и компоненте
приноса као и квалитет, утврђивањем садржаја суве материје, скроба, шећера, нитрата, витамина Ц,
целулозе и пепела.
Преглед литературе: Током припреме, израде и писања докторске дисертације кандидат мр Вук
Вујасиновић је детаљно проучио и анализирао домаћу и инострану литературу. Преглед литетатуре
је јасно написан и груписан према проблематици која се обрађује. Консултовани су резултати
истраживања из предходног периода, а такође и најновија литература која се односи на тему
дисертације. Из приказаног Комисија недвосмислено закључује да је кандидат детаљно проучио
проблематику истраживања и да је упознат са истраживањима која се односе на циљ ове
дисертације.
Радна хипотеза: На основу приказане проблематике истраживања и проучене литературе кандидат
мр Вук Вујасиновић је правилно формулисао радну хипотезу, чијим тестирањем се даје могућност
реализације постављених циљева истраживања. При поставњаљу радне хипотезе пошло се од
предпоставке да ће примена наведених, специфичних агротехничких мера утицати на добијање
већег приноса бољег квалитета и раније пристизање младог кромпира. Остварени резултати
истраживања послужили би као основа за унапређење и побољшање производње младог кромпира,
кроз постизање виших и стабилнијих приноса изузетног квалитета.

Материјал и метод рада: За потребе истраживања поставњен је двофакторијални пољски оглед по
спилт-плот плану у пет понављања у коме се на главним парцелама налазе сорте (фактор а) у оквиру
којих су анализирани осам начина производње (фактор б). У истраживању су коришћене ране сорте
кромпира Клеопатра (покожица црвене боје) и Ривиера (бела покожица). Малчовање, покривање
биљака агротекстилом и постављање ниских тунела извршено је одмах након садње кртола.
Узорци за праћење динамике пораста кртола узимани су 10 пута, на сваких 5 дана, почев од 40-ог
дана од садње па до 85 дана. Приликом сваке анализе узимани су узорци од по три биљке из сваког
понављања. Од параметара су анализирани: број кртола по биљци, број кртола по фракцијама, маса
кртола по биљци (г) и маса кртола по фракцијама (г). Величина елементарне парцеле износила је
30м2, при чему је у сваком предвиђеном термину за праћење динамике формирања приноса узимано
по три биљке са дела основне парцеле од 20м 2. Број и маса кртола по фракцијама су одређене на тај
начин што су, после одређивања броја и масе кртола по биљци, кртоле из свих понављања једног
третмана састављене и на основу пречника кртола (до 28мм, 28-35мм, 35-45мм, 45-55мм и преко
55мм) раздељене у пет фракција. То је послужило за обрачун њиховог процентуалног удела по броју
и маси кртола у свакој фракцији.
За одређивање приноса по хектару остављен је део елементарне парцеле од 10м 2. Приликом
последњег узимања узорака (десетог по реду) одређен је принос младог кромпира у килограмима по
хектару. Поред приноса, одређене су и следеће компоненте приноса: број стабала по биљци, број
кртола по биљци, број кртола по фракцијама, број кртола по стаблу, маса кртола по биљци (г), маса
кртола по фракцијама (г), просечна маса једне кртоле (г).
Потом су узети узорци кртола за хемијске анализе где су одређени следећи садржаји: суве материје
(%), скроба (%), укупних шећера (%), редукујућих шећера (%), сахарозе (%), нитрата (мг/кг),
витамина Ц (мг/100г), целулозе (%) и пепела (%).
Лабораторијске анализе су обављене на Пољопривредном факултету (компоненте приноса) и
Технолошком факултету (хемијски квалитет) у Новом Саду. Метеоролошки подаци, средње дневне
температуре ваздуха и падавине, праћени су на најближој метеоролошкој станици (Римски
Шанчеви). Остварени резултати обрађени су коришћењем статистичких метода анализе варијансе,
регресионом и корелационом анализом. У статистичкој обради података употребљен је статистички
софтвер GenStat Release 9.1.
Резултати истраживања: Кандидат је јасно и прегледно приказао резлтате истраживања у складу
са постављеним циљем истраживања. За приказ резултата коришћени су графикони и табеле.
Дискусија: Добијене резултате истраживања кандидат је продискутовао и упоредио са резултатима
других аутора, дао је критички осврт сопствених резултата истраживања, што је допринело
извођењу правилних закључака научног и практичног значаја.
Закључак: Закључци су прегледно изнети, логички изведени из резултата истраживања и дискусије
и произилазе из добро постављених циљева и адекватне методике рада
VI СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА КОЈИ СУ ОБЈАВЉЕНИ ИЛИ
ПРИХВАЋЕНИ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ОСНОВУ
РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА У
ОКВИРУ РАДА НА ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ
Таксативно навести називе радова, где и када су објављени. Прво навести најмање један рад
објављен или прихваћен за објављивање у часопису са ISI листе односно са листе министарства
надлежног за науку када су у питању друштвено-хуманистичке науке или радове који могу
заменити овај услов до 01.јануара 2012. године. У случају радова прихваћених за објављивање,
таксативно навести називе радова, где и када ће бити објављени и приложити потврду о томе.
Ilić, O., Nikolić, LJ., Ilin, Ž., Mišković, A.,Vujasinović V., Kukić B. (2016): Effect of cultural practices
on weeds community in function of potato yield. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus (rad
prihvaćen), in press
VII

ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

На основу трогодишњих испитивања ефеката малчовања, непосредног покривања агротекстилом и
употребе ниских тунела, као и међусобних комбинација на раностасност, принос и квалитет младог
кромпира може се закључити следеће:
Малчовање, покривање агротекстилом, употреба ниских тунела, као и њихове међусобне
комбинације статистички значајно утичу на принос младог кромпира. Принос на испитиваним
варијантама је у трогодишњем просеку, у односу на контролну варијанту, био већи за 19% (за 25%
на варијанти агротекстил + ниски тунел за 23% на варијанти агротекстил, за 22% на третману ниски
тунел, за 21% на варијанти малчовање + агротекстил + ниски тунел, за 17% на третману малчовање
+ ниски тунел, за 14% на третману малчовање + агротекстил и за 12% на варијанти малчовање).
Највећи принос у трогодишњем огледу постигнут на варијанти агротекстил + ниски тунел (40,07
т/ха), потом на третманима агротекстил (39,39 т/ха), ниски тунел (39,10 т/ха), малчовање +
агротекстил + ниски тунел (38,98 т/ха). Разлике у приносу, у трогодишњем огледу, између сорти
Клеопатре (37,13 т/ха) и Ривиере (37,88 т/ха) није постојала.
Испитиване агротехничке мере нису значајно утицале на број стабала по биљци (кућици). Он је био
највећи на третману агротекстил (3,50), а најнижи на третману агротекстил + ниски тунел (3,41).
Разлике броју стабала по биљци, у трогодишњем огледу, између сорти Клеопатре (3,60) и Ривиере
(3,50) није постојала.
Највећи број кртола по биљци младог кромпира у трогодишњем огледу остварен је на контролној
варијанти (9,43). Код сорте Ривиера је забележен значајно већи број кртола по биљци (8,55) у
односу на сорту Клеопатра (7,60).
Удео тржишних кртола у просечном броју кртола, у трогодишњем просеку, био је најмањи на
контролној варијанти (89%), док се код осталих третмана кретао од 94-96%. Код сорте Клеопатра
проценат тржишних кртола на испитиваним третманима био је преко 90% (на контроли 86%), док је
на сорти Ривиера био у нивоу од 97% (на контроли 92%).
Малчовање, употреба агротекстила и ниских тунела, као и њихова међусобна комбинација значајно
утичу на масу кртола бо биљци. Највећа маса кртола по биљци, у трогодишњем просеку, остварена
је на третманима агротекстил + ниски тунел (853,17г) и малчовање + агротекстил + ниски тунел
(850,17г), док је најмања забележена на контроли (640г). Сорта Ривиера је остварила значајно већу
масу кртола у односу на Клеопатру.
Процентуално учешће тржишних кртола у укупној маси кртола, у све три испитиване године, код
свих испитиваних третмана, на обе сорте, било веће у односу на контролну варијанту и кретао се на
нивоу од 99%.
Регресиона анализа динамике броја кртола по биљци у свим испитиваним годинама истраживања
имала је облик криве квадратне регресије. Формирање кртола на испитиваним варијантама било је
за 10 до 15 дана раније у односу на контролну варијанту, док су се тржишне кртоле јављале за 5 до
10 дана раније у односу на контролу.
Маса кртола се током испитиваног периода праволинијски повећавала, односно, динамика масе
кртола по биљци у 2004., 2005. и 2006. години на свим испитиваним варијантама имала је облик
линеарне регресије. Највећи просечни дневни прираст укупне масе кртола у 2004. години код сорте
Клеопатра, забележен на третманима агротекстил (23,54 г/биљци) и агротекстил + ниски тунел
(23,12 г/биљци), док је на сорти Ривиера забележен на третманима агротекстил + ниски тунел (27,05
г/биљци) и малчовање + агротекстил + ниски тунел (26,65 г/биљци). У другој години истраживања
највећи просечни дневни прираст на сорти Клеопатра остварен је на варијанти ниски тунел (15,00
г/биљци), односно, код сорте Ривиера, на третману агротекстил (21,78 г/биљци). У трећој години
истраживања, на сорти Клеопатра, највећи просечан дневни прираст измерен је на третману
агротекстил + ниски тунел (12,43 г/биљци), док је код сорте Ривиера то било на варијанти
малчовање + агротекстил + ниски тунел (18,78 г/биљци).
Трогодишњи резултати указују да су испитиване агротехничке мере значајно утицале на повећање
просечне масе једне кртоле, односно маса на третманима је била у просеку за 52% већа у односу
масу једне кртоле на контроли.
Примена малчовања, агротекстила и ниских тунела у производњи младог кромпира значајно утиче и
на квалитет, односно хемијски састав кртола.
Испитиване агротехничке мере утицале су значајно на повећање садржаја суве материје у кртолама.
Највећи садржај суве материје у трогодишњем просеку остварен је на варијанти агротекстил +
ниски тунел (17,52%).
Садржај скроба је био већи на свим третманима у односу на контролну варијанту. Највећи садржај

скроба у трогодишњем истраживању забележен је на варијанти агротекстил + ниски тунел (17,52%).
Највећи садржај укупних шећера остварен је на контролној варијанти (0,5383%). Велика разлика у
садржају шећера по годинама се може објаснити мањом количином и лошијим распоредом падавина
у другој години истраживања. Садржај редукујућих шећера се у трогодишњем просеку кретао од
0,2313% до 0,4300%. Највећи садржај забележен је на контролној варијанти. Сорта Ривиере је имала
већи садржај редукујућих шећера у односу на кртоле сорте Клеопатре. Највећи садржај сахарозе
забележен је на варијанти Ф (0,2613%).
Примењене агротехничке мере, у све три испитиване године, значајно су утицале на смањење
садржаја нитрата у кртолама младог кромпира(кретао се од до). У трогодишњем просеку највећи
садржај нитрата имале су кртоле на контролној варијанти (200,07 мг/кг).
Испитиване агротеничке мере су утицале на повећање садржаја витамина Ц у кртолама младог
кромпира. Највећи садржај витамина Ц остварен је на варијанти малчовање + агротекстил (18,19
мг/100г), док је најмањи био на контроли (16,45 мг/100г). Сорта Клеопатра је остварила већи
садржај витамина Ц у односу на сорту Ривиера.
Највећи садржај целулозе у кртолама, у трогодишњем просеку, имала је варијанта ниски тунел
(0,5027%). Сви испитивани третмани су забележили већи садржај целулозе у односу на контролну
варијанту. Сорта Клеопатра остварила је већи садржај целулозе у односу на Ривиеру.
Највећи садржај пепела, у трогодишњем просеку остварен је на третману малчовање + агротекстил
(1,2023%). Све варијанте су имале већи садржај пепела у односу на контролну варијанту.
На основу добијених резултата истраживања може се закључити да се малчовањем, непосредним
покривањем биљака агротекстилом, употребом ниских тунела, као и њиховом међусобном
комбинацијом остварују прихватљиви резултати у погледу постизања ранијег пристизања вишег и
стабилнијег приноса бољег квалитета, што пружа већу могућност за ширу примену ових
специфичних агротехничких мера у производњи младог кромпира.
VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата
истраживања.
На основу приказаних резултата које је мр Вук Вујасиновић дао у појединим поглављима
Комисија сматра да је кандидат одабрао изузетно значајну и актуелну проблематику за своја
истраживања, која имају велики како научни тако и практични значај за даљи рад на унапређивању
технологије гајења младог кромпира. Добијени резултати анализе примењених агротехничких
мера (млачовање и покривање бињака) су правилно и оригинално приказани (табеле и графикони)
и протумачени. Коришћене су релевантне статистичке методе за обраду података, које су
допринеле правилном тумачењу резултата истраживања. Испитивана проблематика је јасно
сагледана, резултати коментарисани и упоређени са истим или сличним истраживањима других
аутора у домаћој и страној литератури. Комисија је сагласна да је кандидат у докторској
дисертацији јасно и логично приказао и тумачио резултате истраживања. Донети закључци су
прецизни и јасни.
IX
КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Експлицитно навести да ли дисертација јесте или није написана у складу са наведеним
образложењем, као и да ли она садржи или не садржи све битне елементе. Дати јасне, прецизне и
концизне одговоре на 3. и 4. питање:
1.
Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме
Дисертација је у потпуности написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме.
2.
Да ли дисертација садржи све битне елементе
Дисертација садржи све битне елементе.
3.
По чему је дисертација оригиналан допринос науци
Кандидат је одабрао веома значајну и актуелну проблематику. Резултати добијени у овој
дисертацији представљају значајан и оригиналан допринос науци, али имају и велику практичну
примену. Велики нутритивни и економски значај, који млади кромпир има у свету и код нас, утиче
да велики број произвођача производи ово деликатесно поврће. Међутим, као лимитирајући фактор
у производњи младог кромпира, истичу се климатски фактори, пре свих температура и недостатак
падавина. Стим у вези примењене агротехничке мере (малчовање фолијом и покривање биљака са
агротекстилом и/или ниским тунелом) имале су за циљ да се смањи и ублажи негативан утицај
услова спољне средине уз постизање задовољавајућих приноса и уз очување и побољшање

квалитета. Научни допринос дисертације односи се на резултате истраживања и закључак да је,
применом ових агротехничких мера, производња знатно сигурнија, уз знатно скраћење времена
пристизања младог кромпира. Добијени резултати сигурно ће послужити као основа за даља
истраживања производње здравствено безбедног и биолошки вреднијег поврћа уз очување
агроекосистема.
4.
Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања
Нису уочени недостаци у обради разматраног проблема који би могли да имају утицај на добијене
резултате и проистекле закључке.
X
ПРЕДЛОГ:
На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже: да се докторска дисертација мр
Вука Вујасиновића под насловом „Принос и квалитет младог кромпира у зависности од
агротехничких мера и агроеколошких услова производње“ прихвати, а да се кандидату
одобри одбрана.

НАВЕСТИ ИМЕ И ЗВАЊЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

________________________________________
Др Жарко Илин, редовни професор,
Пољопривредни факултет Нови Сад
научна област Ратарство и Повртарство, ментор

________________________________________
Др Боривој Пејић, ванредни професор,
Пољопривредни факултет Нови Сад
научна област Ратарство и Повртарство, ментор

________________________________________
Др Јован Црнобарац, редовни професор
Пољоривредни факултет Нови Сад
научна област Ратарство и Повртарство, члан

________________________________________
Др Зоран Броћић, редовни профессор,
Пољопривредни факултет, Београд
научна област, Агротехничке основе ратарске производње

________________________________________
Др Драган Жнидарчич, ванредни професор,
Биотехнички факултет Универзитета у Љубљани, Словенија
научна област Хортикултура

НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем
већине чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих не
жели да потпише извештај.

