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КОРИШЋЕЊЕ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА ТРАДИЦИОНАЛНИХ
СОРТИ ВИНОВЕ ЛОЗЕ
Резиме
Винова лоза спада међу важније пољопривредне културе које се узгајају у нашој земљи.
Због интензивног гајења малог броја комерцијалних сорти, суочени смо са брзом
ерозијом генетичке варијабилности гермплазме винове лозе, а самим тим и губитком
драгоценог генског фонда. Једини начин да се спречи ово сужавање биолошке
разноврсности је да се генотипови рода Vitis sp. колекционишу, проучавају и очувају у
оквиру банки гена. Циљ истраживања био је праћење фенотипске варијабилности и
производних карактеристика традиционалних генотипова винове лозе, као и услова који
су довели до промене сортимента гајених сорти и њиховох начина гајења, у циљу
промовисања производње и очување генетичких ресурса. Ово тим пре, што је Србија до
пре неколико деценија, била позната по производњи грожђа и квалитетних вина.
Материјал за израду рада састојао се у сакупљање података о сортименту
традиционалних сорти у прошлости, локалитетима и површинама које су заузимале,
приносу и производњи вина у различитим периодима у прошлости.
Кључне речи: винова лоза, ресурси, варијабилност, биодиверзитет, ген банка

UTILIZATION OF GENETIC RESOURCES OF TRADICIONAL
GRAPEVINE VARIETIES
Summary

Grapevine is one of the most important agricultural crop grown in our country. Due to the
intensive cultivation of a small number of commercial varieties, we are facing the rapid
erosion of the grapevine genetic variability, and consequently the loss of precious gene fund.
The only way to prevent this loss of biodiversity is to collect, preserve and study these
varieties within the gene banks. The aim of the research was to monitor phenotypic variability
and production characteristics of traditional grape genotypes, as well as the conditions that led
to the change of assortment of cultivated varieties and their cultivation methods in order to
promote grapevine varieties and preserve genetic resources. This work could be of importance
particularly because Serbia had been known for quality grape and vine production up to few
decades ago. The material for workmanship consisted of collecting data on the grape varieties
that had been used, locations and the areas they occupied, the yield and the production of
wines at different times in various times in the past.

Key words: Grapevine, variability, biodiversity, gene bank, resources
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1. УВОД
Винова лоза спада међу важније пољопривредне културе које се узгајају у Србији, како
са економског тако и са социјалног аспекта. Географско подручје наше земље одликује
се карактеристичним агроеколошким условима, који су погодни за гајење винове лозе.
На избор данашњег сортимента гајених сорти je утицао велики број чинилаца, као што
су миграције становништва током историје, религија, трговина, традиција, ратови,
технолошки развој.
Винова лоза је на нашим подручјима присутна више од хиљаду година (Иванишевић и
сар., 2015). Прве сорте винове лозе човек је издвојио из дивљих популација шумске
лозе (Vitis silvestris) и од ње су слободном оплодњом и спонтаним мутацијама, настале
нове сорте, од којих је формиран домаћи сортимент наше земље. Данас се у домаћем
сортименту налазе три категорије сорти: 1. старе домаће и одомаћене винске и стоне
сорте, 2. интродуковане западноевропске сорте и 3. новостворене домаће винске и стоне
сорте (Кораћ и сар., 2007). Старе домаће сорте су настале на подручју Балкана, док су
старе одомаћене сорте током пршлости донешене из различитих крајева света,
прилагодиле су се еколошким условима овог поднебља и опстале су на овим
просторима дужи низ година. Ове сорте су мало заступљене у сортименту и данас се
могу наћи једино у старим виноградима, на веома малим површинама.
Прва укрштања винове лозе су започета у Француској 1828. године од стране L.
Bouschet и H. Bouschet, укрштањем самониклих сејанаца непознатог порекла. Из
неконтролисане оплодње, однеговани су сејанци, међу којима је вршена селекција. У
овим случајевима је била позната евентуално само мајка од које је семе узето. На овај
начин настала је већина старих сорти винове лозе (Циндрић, 1981; Аврамов и сар.,
1987).
Сортимент винове лозе на нашим просторима је током историје, претрпео значајне
промене. Са појавом филоксере (Phylloxera vastatrix), која је нанела велике штете
тадашњим виноградима и готово уништила производњу грожђа, у нашу земљу се уводе
директно родни хибриди прве генерације. Дирекно родни хибриди су сорте настале
укрштањем евро-азијске и америчке лозе, који су отпорност према филоксери
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наследили од америчке лозе. Ови хибриди нису давали квалитетно вино и њихово
гајење је временом забрањено. После Другог светског рата, са променом технологије
гајења винове лозе долази до промене у сортименту. У производњу се уводе
западноевропске сорте, које су у односу на традиционалне, показале значајну отпорност
на ниске зимске температуре. Упоредо са увођењем ових сорти, у Институту у
Сремским Карловцима ради се на стварању нових сорти винове лозе (Кораћ и сар.,
2007). Све је ово довело до потпуне промене сортимента гајених сорти на нашим
просторима и напуштања традиционалних, по којима су одређени рејони били
препознатљиви.
Због интензивног гајења малог броја комерцијалних сорти доминирају у виноградима
широм света, суочени смо са све бржом ерозијом гермплазме винове лозе, а самим тим
и смањењем генетичке варијабилности. Старе сорте и локалне популације чине
оригиналну генетичку варијабилност, могу да се користе у органској производњи или у
оплемењивачким програмима као полазни материјал, па је зато веома битно да се
очувају као генетички ресурси (Петровић и Димитријевић, 2012). Неке традиционалне
сорте посебно обећавају у погледу производних карактеристика- високо су приносне,
дају вино доброг квалитета, што је веома битно за винску производњу (Штајнер и сар.,
2014). Ефикасан начин за спречавање губитка генетичке варијабилности је да се ове
сорте сместе, проуче и очувају у оквиру банки гена, тако да се оне могу прецизно и
тачно окарактерисати и правилно идентификовати. Дакле, очување гермпазме винове
лозе је веома важно како за стварање нових сорти, тако и за њихово очување за будуће
генерације (Ракоњац и сар., 2014).
Како се последњих година у свету се све више истиче важност здраве исхране и
повратак здравом начину живота, тако се наглашава и гајења традиционалних сорти на
природан начин, као што су гајене у прошлости (изворни узгојни облици чокота,
смањена примена средстава за заштиту биља, ручна берба и тд.), како би се на тај начин
одржао вински идентитет једне земље. У Србији постоје винарије које су препознале
важност гајења традиционалних сорти и определиле се за овај правац. Међутим,
поновно увођење у производњу старих сорти, које су током времена напуштене, није
једноставно. Према Правилнику о коришћењу подстицаја за производњу садног
материјала, сертификацију и клонску селекцију, који расписује Министарство
2
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пољопривреде, шумарства и водопривреде, за ширење сорте у производњу, потребно је
да садни материјал буде сертификован, стандардизованог квалитета и ослобођен од
вируса. Током дуге историје гајења старих сорти, дошло је до хетерогености у оквиру
популације, као последица спонтаних мутација, а многе од њих су заражене вирозама. У
том смислу, потебно је извршити клонску селекцију наших традиционалних сорти, која
представља услов за сертификацију садног материјала винове лозе.

3
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2. ПРОИЗВОДЊА ГРОЖЂА И ВИНА
2.1. ПРОИЗВОДЊА У СВЕТУ

Винова лоза се у свету просечно гаји на скоро осам милиона хектара, узгаја се у скоро
свим регионима света, а најзаступљенија је у Европи (Влаховић, 2015). Светско
виноградарство у 2000. години је највећим делом било засновано на европском
виноградарству, 63% укупних површина, азијски континент је учествовао са 19%
површина, амерички са 12%, афрички са 4% и Океанија са 2% укупних површина. Од
европских земаља Француска, Италија и Шпанија, се убрајају у земље развијеног
виноградарства, које учествију са 38% у укупним светским површинама под
виноградима (Марковић, 2008).
Према подацима ФАО-а, за 2011. годину, највећи светски произвођач грожђа је била
Кина са 9.067.000т, а за њом следе: Италија, САД и Француска. У периоду од 2000. до
2015. године, највећа производња у свету је забележена 2011. године и износила је
69.093.293т, док је најнижа, забележена 2002. године са 62.030.255т. Највећи просечан
принос у производњи грожђа има САД са 17,59т/ха, затим Кина са 16,23т/ха и Чиле са
14,64т/ха (http://faostat.fao.org/).
Спољнотрговинска размена грожђа је веома развијена. У највеће извознике спада
Европска Унија, која даје трећину светског извоза, а уједно представља и највећег
увозника, која апсорбује нешто више од половине укупног светског увоза. САД спадају
међу највеће произвођаче грожђа у свету, а према подацима ФАО-а за 2011. годину, у
веће извознике, поред САД-а и Европске Уније убрајају се: Чиле и Италија (Милић и
сар., 2002).
Што се тиче балканског региона, највећи произвођачи су: Грчка са 1,21 милиона тона и
Румунија са 1,16 милиона тона. Грчка као велики произвођач грожђа на Балкану са
402.869т , је и веома велики произвођач вина (Милић и сар., 2002).
Међу најпознатије светске регије у производњи вина убрајају се: Пијемонт у Италији,
Долина Напа у Калифорнији, Мозел у Немачкој, Бордо и Шампањ у Француској,
Тоскана у Италији, и тд. (Милић и сар., 2002).
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2.2. ПРОИЗВОДЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Производња и потрошња грожђа у нашој земљи није на задовољавајућем нивоу и
заостаје за земљама са сличним производним карактеристикама, иако постоје повољни
природни услови за гајење винове лозе, као и вишевековна традиција бављења
виноградарством. Стање виноградарства у Србији од 1990. године, било је све теже,
долази до знатног смањења површина под виноградима, што је условило смањење у
производњи и потрошња грожђа и вина, као и у њиховом извозу (Марковић, 2008).
У периоду од 2002. до 2011. године производња грожђа износила је 368.184т, са
просечним приносом од 1,15кг/чокоту, са варирањем по годинама, у зависности од
временских услова, који у највећој мери утичу на принос. Са овом производњом, наша
земља учествује са 1,4% у укупној европској производњи грожђа, односно 1,23% у
укупној европској производњи вина (Влаховић, 2015).
У укупно оствареној вредности биљне производње у Србији за 2016. годину,
виноградарска производња имала је учешће од 1,1%. Највеће учешће у укупно
оствареној вредности биљне производње, имале су: ратарска производња са 51% и
повртарска производња са 15,1%. Остале биљне производње учествовале су са следећом
заступљеношћу: индустриско биље са 14%, воћарство 13,1% и крмно биље са 5,6%,
(Републички Завод за статистику, 2016).
Иако се у последње време у Србији повећавају површине под виновом лозом, у односу
на ранији период, производња вина и даље није на завидном нивоу. Веома изражено
смањење производње је последица транзиционих промена, смањења инвестиционих
улагања, као и увоза јефтинијег вина из осталих регија, која обарају цену домаћег.
Квалитет наших вина једва се одржава, па се из ових разлога не постиже успех на
иностраном тржишту. Иако имамо одличне агроеколошке услове за подизање винограда
и узгајање винове лозе и даље се само мали проценат обрадивих површина налази под
виноградима (свега 0,6%), док највећи проценат чине оранице и баште (74,3%)
(Републички Завод за статистику 2015; Марковић, 2008). Како се све више наглашава
вредност органске производње хране, гајење традиционалних сорти винове лозе по
овом принципу, може допринети њиховом очувању и већој заступљености у сортименту
5
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и у промовисању винских рејона Србије. Овакав узгој традиционалних сорти винове
лозе у сагласности је са дефиницијом Организације Уједињених Нација за еколошко
виноградарство.
У Републици Србији, производњом грожђа се бави 80.341 пољопривредно газдинство,
што је 12,7% од укупног броја газдинстава. Пољопривредно газдинство које се бави
производњом грожђа у просеку има 0,28ха под виновом лозом. Просечна површина
винограда коју обрађује једно газдинство у Централној Србији износи 0,23ха, док је у
Војводини она знатно већа и износи 0,85ха (Јакшић и сар., 2015). Готово 70% површина
под виноградима је у поседу индивидуалних произвођача и будући да они немају
развијене сопствене прерађивачке капацитете, највећи део продукције нуде за откуп
винарским кућама. Највећа производња остварује се у региону Јужне и Источне Србије
који даје половину укупне производње грожђа у нашој земљи, затим Шумадија и
Западна Србија (24%), Војводина (21%) и регион града Београда (5%). Посматрано по
окрузима највећа производња остварује се у Расинском округу (Александровац, Брус,
Варварин, Крушевац, Трстеник и Ћићевац), који даје 15% укупне домаће производње
(Влаховић, 2015).
У производњи грожђа доминирају винске сорте са око 85%, док је знатно мање учешће
стоних сорти грожђа. Потиснути су стари генотипови: Прокупац, Смедеревка,
Пловдина и Сланкаменка, а уместо њих, значајније место заузимају интродуковане
сорте за квалитетна вина, као што су: Рајнски ризлинг, Италијански ризлинг, Шардоне,
Бургундац бели, сиви, црни и др. Стоне сорте су мало заступљене у нашем сортименту,
тако да увежено грожђе обара цену домаћег, које је квалитетније и више класе од
увозног (Милић и сар., 2002; Влаховић, 2015).
Поред тога што су површине под виноградима у Србији у сталном опадању, производња
вина бележи један константан раст у посматраном периоду. За период од 2006. до 2011.
године ово повећање износило је 73%. Такође, извоз вина за овај период повећан је за
84% (Милић и сар., 2002). Многе винарије су обновиле своје засаде и модернизовале
погоне за производњу вина, што је допринело расту производње. Највећи извоз
реализује се у Русију, 34% укупног извоза и у Црну Гору, 32% (Влаховић, 2015).
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3. ЦИЉ РАДА
Циљ истраживања је:


праћење фенотипске варијабилности производних карактеристика дивергентних
и традиционалних генотипова винове лозе, као и услова који су довели до
промене сортимента гајених сорти и њиховог начина гајења.



указивање на потребу очувања генетичких ресурса (оригиналне генетичке
варијабилности), који могу да се користе у систему органске или интегралне
производње, као и у будућим оплемењивачким програмима.
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4. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА
За научну стратегију и приступ истраживању овог рада је обједињено и комбиновано
више метода, које су се заснивале на теоријском, аналитичком и искуственом приступу.
Теоријски методи коришћени у раду су: дефиниција, класификација, индукција,
дедукција, анализа и синтеза. Искуствене методе су коришћени у раду за
идентификацију проблема и празнина у постојећем сазнању и извођењу научно
заснованих предпоставки о предмету истраживања. Од квантитативних метода
коришћен је интервијуу, као посебан облик разговора са циљем добијања потребних
информација и искуствених чињеница. У интервију су коришћена искуства радника,
односно виноградара, као произвођача са најдужом традицијом бављења овом
делатношћу.
Материјал за израду рада се састојао у сакупљању података о сортименту гајених
генотипова винове лозе у прошлости, локалитетима и површинама које су заузимали,
приносу и производњи вина у различитим периодима у прошлости. Традиционалне
сорте се могу поделити на: старе домаће и одомаћене винске и стоне сорте (Кораћ и
сар., 2007). Старе домаће сорте су настале на подручју Балкана, док су старе одомаћене
сорте током пршлости донешене из различитих крајева света, прилагодиле су се
еколошким условима овог поднебља и опстале су на овим просторима дужи низ година.
Информације и чињенице коришћене при изради рада, добијене су обрадом сакупљених
података, анализом и проучавањем сакупљене архивске грађе, различитих списа и
докумената. Посебна пажња посвећена је емпиријској грађи. Изворна документа,
студије, извештаји, анализе, статистичка документација и други извори су коришћени
као примарна основа за прикупљање информација о сортименту гајених сорти у
прошлости, што је први корак у колекционисању и систематизацији у поступку очувања
и обнављања биодиверзитета, односно генетичке варијабилности винове лозе.
Архивска грађа сакупљена је са територије Војводине, и то: Архив Војводине,
Историјски архив Града Новог Сада, Архив у Сремским Карловцима- САНУ,
Историјски архив Бела Црква, библиотека Матице српске, Музеј града Новог Сада и
завичајна збирка Сремски Карловци.
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5. ИСТОРИЈА ГАЈЕЊА ВИНОВЕ ЛОЗЕ У СРБИЈИ
Винова лоза је на просторима данашње Србије присутна више од хиљаду година, о чему
сведоче фосилни остаци семенки винове лозе и посуда за вино, нађени на обали Дунава,
у Винчи и другим археолошким налазиштима у Србији (Иванишевић и сар., 2015). Први
нађени трагови виноградарства и винарства на овим просторима су посуде за чување
вина за које се сматра да потичу из бронзаног и из гвозденог доба (Лазић, 1976).
Оснивање и јачање виникултуре на целом Балкану, било је под утицајем
старих Римљана, који су ову привредну грану преузели од Грка и усавршили прераду
грожђа и производњу вина (Марковић и сар., 2002). Такође, Римљани су највише
допринели класификацији врста грожђа, посматрању и бележењу његових најбољих
карактеристика, идентификовању обољења и препознавању карактеристика одређених
земљишта. Стога се сматра да је и на нашим просторима виноградарство процветало у
време Римског царства.
Виноградарство у Срему је једно од најзначајнијих и најстаријих у овом делу Европе,
захваљујући повољним климатским и земљишним предиспозицијама за гајење винове
лозе. Према писаним античким документима римског писаца Аурелија Виктора, из IV
века први чокот винове лозе, засадио је римски цар Проб око 276. г.н.е на падинама
Фрушке Горе, у Срему, у близини Sirmiuma, данашње Сремске Митровице (Архив у
Сремским Карловцима, АУСК, САНУ, 1930., бр. 475). Цар Проб је винову лозу пренео
из јужне Италије у Фрушкогорје и на тај начин укинуо забрану сађења винове лозе у
римским провинцијама, успостављену за време владавине цара Домицијана, чиме је
заслужан за подизање првих засада винове лозе у Панонији. Предпоставља се да цар
Проб није са собом донео само винову лозу, већ и начин узгоја густе садње, као и
неговање чокота при земљи (чокоти су ниски, без образовања стабла), Лазић (1976).
Због своје љубави према виновој лози и вину, цара Проба су убили властити војници,
због мукотрпног рада у његовим виноградима, као и забрани да и сами уживају у вину
(Марковић и сар., 2002; Димић, 2011; Марковић, 2016).
Ширење хришћанства на Балкану, такође, је допринело гајењу винове лозе и
производњи вина (http://www.vinopedia.rs/?page_id=495). Како је у хришћанској
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религији била заступљена традиција коришћења вина у свим црквеним богослужењима,
тако је са ширењем манастирских поседа (метох) дошло до значајних јачања
виноградарства и винарства. Чувени хришћански манастири: Хиландар, Високи Дечани,
Пећка патријаршија, Раваница, Жича, Студеница и др. поклањали су велику пажњу
виноградима. Највише метоха (имања засађена виновом лозом за потребе манастира) је
било на подручју Призрена, Ораховца, Пећи, па је област око тих градова добила име
Метохија (Марковић, 2008). На ширење виноградарства и винарства у средњовековној
Србији, велики утицај су имале српске династије и њени властелини, посебно династија
Немањића (од XII до XIV века). Сви српски владари су виноградима поклањали велику
пажњу и на тај начин створили темеље данашњих винских рејона. Цар Душан је донео
законе који су давали прве обрисе заштите географског порекла и квалитета вина. Краљ
Милутин (1282-1321) је унапређивао винограде на Косову и Метохији, сремски краљ,
Стефан Драгутин Немањић (1282-1316) развио је виноградарство у Поцерини и Срему,
и подигао винограде на падинама Фрушке Горе и непосредно у близини Сремских
Карловаца, кнез Лазар (1385-1389) је заслужан за стварање виноградарске регије у
Жупи, док је Деспот Ђурађ Бранковић (1427-1456) допринео развоју винограда у
околини Смедерева (Димић, 2011; Иванишевић и сар., 2015). Манастирско поседовање
винограда наставило се и касније у XVIII и XIX веку, када је виноградарење било
најразвијеније у Фрушкогорским манастирима и Карловачкој митрополији, о чему
сведочи и књига Захарија Орфелина ,,Искусни подрумар“ из 1783. године у којој
потврђује да су најбоља и најача вина манастирска, нарочито карловачка, а најчувенија
црно и шилер, и да су најбоља старости 3 до 4 године (АУСК, САНУ, 1930., бр. 475).
Продором Турака на ове просторе, српско виноградарсво је знатно стагнирало, јер је
исламска вера забрањивала конзумирање алкохола. Због верске забране пијења вина,
Турци су увели велике порезе на винограде, што је многе уништило и довело до тога да
се изгубе многе чисте винске сорте, при чему су се задржале само оне које су могле да
се конзумирају и у свежем стању (Куљанчић, 2007). Грожђе се претежно користило за
јело, тако да су у то време у Србију стигле стоне сорте, углавном из Мале Азије и то:
Дренак, Афус-Али, Ћилибарка. 1529. године, избеглице које су бежале од најезде
Турака, се враћају у опустошени Срем под водством Радослава Челника и Суботе
Врлића и виноградарство се врло брзо се опоравља. Поново се развија у манастирима,
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где је према подацима из 1566. године Крушедол плаћао 32.000 акчи пореза,
Шишатовац и Хопово по 26.000, велика Ремета 12.000, Бешеново 8000, Гргетег, Јазак и
Мала Ремета по 6000, Раковац 5000, Фенек 3200, Врдник 3000, Кувеждин 2000 и Старо
Хопово 1000 акчи (Стајић, 1941; Лазић, 1976). Постоје сигурни докази да се за време
турске окупације вино из Фрушке горе извозило у Чешку и Пољску и да је тамо
,,уживало леп глас“ (Марковић, 2016). Многи списи и дневници аустријских изасланика
сведоче да су сремска вина била изузетно цењена у то време. Изасланик аустриског цара
Антун Вранчић, који је у два наврата посетио Срем, 1553. и 1557. године, забележио је
да је:,, ... сремско вино од давнина на гласу...“ да је пио више врста сремских вина, али
му се највише допало Карловачко (АУСК, САНУ, 1930., бр. 475; Марковић и сар.,
2002).
Фрушкогорје је одувек било погодно за гајење винове лозе, због свог повољног
географског положаја и убраја се у најлепше виноградарске крајеве наше земље, у коме
посебно место заузимају карловачки виногради. Карловци су своју славу, богатство и
историјски и културни значај задобили захваљујући својим виноградарима и винарима,
који су пренели славу Карловаца широм Европе. Није било путника, нити путописаца
који није хвалио чувена карловачка вина (Димић, 2011). О овоме сведоче и списи
Душана Поповића из XVII века, о виноградарењу у Карловцима, у којима описује како
Карловчани негују своје винограде, тако што их после бербе, у јесен, загрћу, лозу не
пуштају да расте високо, воде рачуна о орезивању, у чему су прави мајстори, што у то
време није био обичај. Пазили су да виноград не прероди и знали су да добар род зависи
од резидбе, па је у њиховим виноградима било доста чокота старијих и преко педесет
година који су још увек редовно рађали (Марковић и сар., 2002).
Највећи део карловачког становништва се бавио виноградарством, што потврђује и
податак из 1754. године, који показује да од укупно 565 домаћинстава, 459 поседује
виноград (Петровић, 1955). Први писани подаци о површинама које су тадашњи
виногради заузимали, постоје из времена турске владавине, када су вршени и први
пописи српског становништва, при чему је забележено да је у Карловцима под
виноградима било 746 мотика (око 60ха) земље. Према извештајима из 1780. године,
комунитетског инспектора мајора Esterrahera, у околини Сремских Карловаца било је
засађено 2391 јутро виновом лозом, после чега су се површине под виновом лозом
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стално повећавале, да би 1882. године оне износиле 2982 јутро и 1492 хвата
(Константиновић, 1882; АУСК, САНУ, 1930., бр. 475). Конкретно, у карловачком атару
се гајила искључиво винова лоза, воће и нешто поврћа (Димић, 2011).
Сремска вина су од давнина била на гласу, па чак и у време када је у другим местима
виноградарство било запостављено. Карловачка вина су била изузетно цењена због свог
високог квалитета, што потврђују и многе дипломе и медаље освојене на тадашњим
организованим сајмовима (сл. 2). Постоје и забелешке многих тадашњих великана, који
су карловачка вина стављали испред токајских, која су у то време била најцењенија.
Такође, карловачка вина су често имала значајну улогу и у политици, те су карловачки
митрополити знали да их поклањају утицајним људима у Хабзбуршкој монархији, како
би остварили своје циљеве у борби за српски народ и црквене привилегије (АУСК,
САНУ, 1930., бр. 475)
Према археолошким истраживањима на простору Баната, винова лоза је гајена још
почетком II века н.е., мада се предпоставља да су овде, још у доба Дачана постојали
виногради (Марковић, 2012). О постојању винове лозе у Банату сведоче и насеља из XII
и XIII века. Седам средњовековних насеља у Банату носило је назив Szolos, што на
мађарском језику значи виноград, а 1341. године се у списима појављује место Szolos,
данашњи Селеуш код Алибунара. Први писани документи о вину из овог краја потичу
тек из 1494. године када је дворски економ Будима платио буре вршачког вина 10,5
златних форинти, које је било намењено угарском краљу Владиславу II (Ћирић, 2014).
Виногради у јужном Банату, су доживели процват за време владавине Марије Терезије
(1740-1780). Тада се у ове крајеве насељава велики број Немаца, највише из Рајнске
области, који са собом доносе љубав према вину и чувену сорту Ризлинг. Сматра се да
је беле сорте винове лозе, највероватније Ризлинг и Креацу, у јужни Банат донела
породица Семајер, која је испоручила вина двору Карла II и краљице Марије Терезије,
док прве веће количине вршачког вина, 4000 акова, излазе на тржиште 1724. године.
Три године касније се забрањује увоз вина у Банат, што доприноси брзом повећању
површина под виноградима, те винарство постаје главна привредна грана (Пивац, 2008).
Миграцијом српског становништва, 1839. године, започиње цветање виноградарства
северно од Дунава и Саве, и долази до наглог развоја виноградарства банатског рејона.
Српски народ који је бежао од најезде Турака је са собом носио сорте које су тада гајене
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и дотадашње стечено виноградарско искуство (Лазић, 1976). Они су, такође, заслужни и
за промену у избору сорти грожђа, са дотадашњих гајених црних сорти, прешло се на
гајење белих, а ова традиција очувала се све до данас.
Виноградарство у Суботичко-хоргошкој пешчари, развија се почетком XIII века, о чему
сведочи и документ из 1211. године у коме се помињу подруми принца Давида око
Бачког моноштора и Апатина, и попис својине грчког манастира Савски свети
Димитрије. О постојању винограда у овом рејону сведоче и две повеље из 1462. и 1502.
године. У првој се помиње поклон који је краљ Матијас дао мајци, а који је обухватао
села Бајмок, Чантавир и Пачир, као и сва добра, међу којима су и виногради, док се у
другој говори о суботичким поседима са добрима и виноградима, као залогом принца
Јаноша Корвина у Чонградској жупанији. У средњем веку винова лоза се гајила на
земљи богатој хумусом, да би се касније током XVII века постепено преселила на
пешчано земљиште, које се касније показало као добра заштита против филоксере
(Марковић, 2012). Колико је виноградарство било развијено у овом регијону сведочи и
оснивање Стручне школе за виноградаре 1888. године, са огледним виноградом на
којем се узгајало 18 винских сорти, 11 стоних и 30 експерименталних сорти винове
лозе. Почетком XX века долази до наглог развоја виноградарства, што је знатно утицало
на повећање површина под виноградима, квалитет и индустријску производњу вина.
Поједине старе сорте се традиционално и даље гаје на пешчари. Раније је више била
застушљена Скадарка, а сада је то Кевединка (Марковић, 2016).
Интензиван развој виноградарства и винарства је зауставила филоксера (Phylloxera
vastatrix), која се појавила у XIX веку. Филоксера је прво примећена у Њујорку, 1854.
године, а већ 1863. године на виновој лози у стакленицима Енглеске (Стајић, 1941). У
Француској се појавила 1865. године да би се потом раширила по читавој јужној
Француској и Аустрији 1871. године (Јагић, 1888; Димић, 2011). Код нас је први случај
филоксере забележен 1881. године у фрушкогорским виноградима и у периоду од 1885.
до 1895. године је уништила све старе винограде (Марковић и сар., 2002). У наредних
неколико година, као и у осталим виноградарским рејонима Европе, филоксера је
нанела огромне штете виноградима. Површине под виновом лозом у банатском рејону
су смањене са 7.500ха на 2.500ха. Раскрчени су многи виногради и то тешком муком,
јер су се људи бавили искључиво виноградарењем, о чему сведочи и један текст
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фрушкогорског виноградара у листу ,,Виноградар“ из 1897. године (бр. 8 и 9) који каже:
,,Мени се није свидело да ми Сремци сад будемо Бачвани, није наша земља ни близу то
што је њихова: па знамо ми да неће бити ни лепиња као бачванска, али се мора
живети...“. Многи виноградари покушали су да обнове винограде сечењем домаће лозе
на сопственом корену, сађењем лозе тамо где до тада нису били виногради, па чак и
лечење лозе сумпором, али безуспешно (Јагић, 1888; Димић, 2011). У циљу
превазилажења филоксерне кризе, решење је стигло из Француске, од стране
француских научника, под руководством Планшона. Коришћене су садница калемљене
на америчку подлогу, која је отпорна на напад филоксере (Јагић, 1888). Први
Карловчанин који је применио овакав начин садње је био Јосиф Поповић - Смотра,
чијим путем су кренули и сви остали познатији виноградари тог доба. У Србији је убрзо
примењена слична пракса у технологији производње. Формирани су лозни расадници у
Смедереву 1882. године, код Неготина 1886. године и у Јагодини 1889. године (Прва
Југословенска јужнобанатска задруга лозних расадника, 1938). У њима је почела
производња лозних подлога и калемљење сорти европске лозе, а виногради су почели да
се обнављају. Ради испитивања, спречавања и уништавања филоксере је формиран
Одсек за винодељство при Министарству народне привреде. Његов задатак био је да
изучава филоксерну заразу, као и остале болести винове лозе и да усмерава радове
против ширења болести. Сви виногради у Србији су прегледани редовно, сваке године
у периоду од 15-ог јуна до 15-ог јула, а по завршеном прегледу, прегледачи су били
дужни да поднесу извештај среској власти о стању у коме су винограде затекли (Мере
против филоксерне заразе, 1885). Такође, Министарство пољопривреде је ради обнове
винограда делило бесплатне чокоте винове лозе америчких сорти и вршило испитивање
земљишта за њихово гајење (Историјски архив Града Новог Сада, ИАГНС, 1, Ф-киг, бр.
16841; ИАГНС, 1, Ф-киг, бр. 13711). Све ово довело је до дуге обнове заражених
винограда и поновне промене сортимента гајених сорти. Са производње црних сорти и
црних вина, се прешло на производњу белих сорти и справљање белог вина.
Најзаступљеније сорте су постале су: Прокупац, Мерло, Хамбург, мада су се поред њих
и даље гајиле сорте које су постојале и пре филоксере, као што су: Црвена и Бела
Сланкаменка, Италијански и Рајнски Ризлинг, Црвена Динка (Ружица), Шасла,
Франковка. Најпознатија вина Сремских Карловаца у XVIII и XIX веку, била су Бермет
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и Аусбрух, а у XX веку то постаје Италијански Ризлинг (Латиновић и сар., 2001; Димић,
2011), (сл. 1). Како је нестало црних сорти, тако је нестало и црних вина, која су
карловачким виноградима донела светску славу. Шилер се више није производио, а
производња изузетних и скупоцених вина, Бермет и Аусбрух, која су произведена по
старој технологији, је замрла. Док су раније у Карловцима тражена само најбоља,
најскупља и стара вина, сада су се тражила само јефтина и нова. Сремска вина постала
су много разноврснија и прилагођенија светском тржишту (АУСК, САНУ, 1930., бр.
475).

Слика 1. Етикета за винске флаше Бермета, (Марковић, 2011)
Обнова винограда, после филоксерне кризе, је утицала не само на промену сортимента
гајених сорти, већ и на начин садње. Пре него што се филоксера појавила у
фрушкогорским виноградима, лоза се садила искључиво на сопственом корену. Једна
иста сорта, индивидуа, била је епибот и хипобиот, док се калемљење ретко
примењивало и то само ако је требало да се замени неки неродни чокот (Димић, 2011).
У периоду пре филоксере, међуредни размак је износио око 1м, у реду 70-80цм, а
висина чокота била је до 80цм. Увођењем плуга у обраду земљишта се повећава размак
између редова на 130цм, тако да бразде увек иду низ падину, како би вода отицала. Овај
начин обраде земљишта плугом, први уводе сиромашнији виноградари због скупе радне
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снаге (Попадић, 1886). Начин садње који данас познајемо, шпалирска садња винове
лозе, се уводи половином XX века, а 1979. године Пољопривредни факултет у Новом
Саду је започео испитивање новог облика чокота са међуредним растојањем од 3м и
растојањем у реду 1,2м, који је 1986. године представљен као ,,Карловачки узгојни
облик“(Кораћ и сар., 2007).
Период током Првог и Другог светског рата, је био изузетно непогодан за
виноградарство. Немаштина и недостатак мушке радне снаге, су условили стагнацију у
виноградарској производњи. Према подацима Српске патријаршије из 1930. године, се
наводи да је, поред већ одавно замрле трговине и занатства, дошло до оштре
пољопривредне кризе, која се најтеже осећа у ,,виноградарском подручју карловачком и
Карловци, после светског рата, већ годинама не могу да нађу тражиште за своје чувено
вино, од којег живи највећи део карловачких привредника“. Такође се наводи и да је
бројност становништва у Карловцима опала за 1/16 (АУСК, САНУ, 1930., бр. 475).
По завршетку Другог светског рата, се приступа обнови старих и подизању нових
винограда. У циљу побољшања услова и поновном покретању виноградарске
производње успостављају се задруге и обнављају расадници који су основани још пре
Првог светског рата. ,,Виноградарска задруга у Сремким Карловцима“, 1960. године је
бројала је око 150 индивидуланих произвођача. Обнавља се и ,,Бановски расадник у
Карловцима“ основан 1935. године, који после Другог светског рата мења назив у
,,Покрајински воћни и лозни расадник“ (Ердухељи, 1894; Марковић и сар., 2002). 1930.
године се започело са организовањем Винског сајма и изложби вина у Сремским
Карловцима (сл. 2). Ова манифестација је организована сваке године у циљу да
Карловце учини центром винске трговине у Фрушкој Гори (АУСК, САНУ, 1930., бр.
475). У периоду после Другог светског рата се оснивају велике државне винарије Навип,
Рубин, Виножупа и целокупна тржишна производња вина се ставља под окриље државе.
Овим поступком су били створени неповољни услови за породична газдинста, којима је
било забрањено да производе и продају вина, већ су произведено грожђе једино могли
да продају државним винаријама. Све наведено је утицало на смањење површина под
виноградима и њиховим пропадањем крајем осамдесетих година (Куљанчић, 2007).
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Слика 2. Диплома Марка Бурне добијена на Првој земаљској изложби и Сајму вина и
воћа одржаном у Београду 1931. године, (Марковић, 2011)
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6. СИСТЕМАТИКА И ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ФАМИЛИЈЕ
VITACEAE L.
Винова лоза (Vitis vinifera L.) је најраспрострањенија и привредно најважнија
вишегодишња култура. Узгаја на свим континентима изузев Антарктика. Спада у
фамилију Vitaceae Lindl. - лијана или Ampelideae Kunth. Представници ове фамилије су
вишегодишње лијане (пузавице) или повијушави жбунови, јер немају довољно
механичких ткива да би се сами одржавали у простору (Николић, 2012). Винова лоза
показује значајну фенотипску варијабилност и прилагођавање варијацији животне
средине. Листови су неизменични, прости, цели, троделни или петоделни. Цвасти су
метлице или привидан штит, ређе грозд, налазе се на ластарима, супротно од листова.
Цветови су двополни (хермафродитни), ређе једнополни. Тучак има две ложе, са по два
семена заметка у свакој ложи. Плод је бобица, од ње је сачињен грозд, који може да
буде различитог облика и величине. У бобици се налазе 1 до 4 семенке. Скоро сви
представници ове фамилије имају рашљике (витице), којима се биљка причвршћује за
ослонац (Пејкић, 1980; Куљанчић, 2007; Николић, 2012).
Фамилију Vitaceae обухвата 14 родова и око 968 врста (Циндрић и сар., 2000). Највећи
број ових врста је пореклом из крајева са суптропском и тропском климом, плодови им
нису јестиви или их немају и човек их не искоришћава. Мали број је уведен у културу,
за искоришћавање плода, као подлоге за калемљење (двадесетак врста припада роду
Vitis) или у декоративне сврхе (Пејкић, 1980; Куљанчић, 2007).
Раније су се у оквиру фамилије Vitaceaе разликовале две подфамилије: Leeoideae и
Vitoidae. У новије време Leeoideae су издигнуте на ниво посебне фамилије.
Подфамилија Leeoideae има само један род Leea L. који обухвата 65 међусобно блиских
врста. Распростањене су у тропским крајевима Азије, Африке и Аустралије и слабо су
проучене (Пејкић, 1980; Циндрић и сар., 2000; Куљанчић, 2007;).
Родови фамилија Vitaceae су следећи (Козма, 1991. цит. по Циндрић и сар., 2000):
I.
II.

Cyphostemma, са 230 врста;
Cissus L., 319 врста;
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III.

Cayratia, 61 врста;

IV.

Tetrastigma, 120 врста;

V.

Acareosperma, 1 врста;

VI.

Clematicissus, 1 врста;
Ampelocissus, 90 врста;

VIII.

Pterisanthes, 20 врста;

IX.
X.

XII.
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Rhoicissus, 12 врста;

VII.

XI.

Мастер рад

Vitis L., 70 врста;
Pterocissus, 1 врста;
Parthenocissus, 19 врста;

XIII.

Landukia, 1 врста;

XIV.

Ampelopsis, 23 врсте.

Од свих наведених родова, једино се род Vitis користи у виноградарској производњи,
док су представници осталих родова углавном тропске биљке, које у умереној клими, не
могу да рађају. Поред рода Vitis и род Ampelocissus показује слична својства у погледу
квалитета грожђа, али је њихово гајење у умереној клими могуће само у затвореном
простору. Због различитог броја хромозома родa Ampelocissus (2n=40), није могуће
укрштање са врстом V. vinifera (2n=38), Николић (2012).

6.1. РОД VITIS
Врсте рода Vitis распрострањене су у умереном појасу, а само неке од њих налазе се у
суптропском. Највећи број врста се може наћи у Северној Америци, југоисточној и
источној Азији (Николић, 2012). Према морфолошким и анатомским обележјима и
биолошким својствима, Planchon је род Vitis поделио на два подрода (Куљанчић, 2007):
1. Muscadinia (2n = 40 хромозома), распрострањена у тропској и суптропској клими

(сл. 3). Карактерише се тиме што се кора на стаблу не љушти, као и по специфичној
анатомској структури (Пејкић, 1980). Цвасти су мале, бобице су слабо причвршћене
за петљку и при неравномерном сазревању, опадају (Николић, 2012). Muscadinia
обухвата три врсте: V. rotundifolia, V. munsoniana, V. popenoei (сл. 3). За
оплемењивање винове лозе је најзначајнија V. rotundifolia, као потенцијални донор
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гена за отпорност на болести и штеточине, јер је отпорна на переноспору, оидиум,
филоксеру и нематоде, а осетљива на сушу, јер се коренов систем плитко развија
(Циндрић и сар., 2000; Николић, 2012). V. rotundifolia се карактерише великом
бујношћу, која се налази у сталној вегетацији, тако да на једном стаблу могу да се
нађу образовани цвет, зелени и зрели плодови (Пејкић, 1980). Због неподударности у
броју хромозома, тешко се укршта са врстама из подрода Euvitis (Николић, 2012).
2.

Euvitis (2n = 38 хромозома) је распрострањена на северној полулопти на великим
пространствима у умереној и суптропској клими Америке, Европе и Азије (сл. 3).
Има различиту отпорност према кречу, филоксери, гљивичним болестима, суши и
др. (Циндрић и сар., 2000; Николић, 2012). То је прва винова лоза са чијег стабла се
кора љушти (Пејкић, 1980). Цвасти су им крупне, бобице су добро причвршћене за
петељку и равномерно сазревају (Николић, 2012). После раздвајања „Супер
континента“ (Pangaea), због различитих климатских услова који су наступили
представници овог рода су наставили да се развијају у различитим климатским
условима, који су условили појаву нових биолошких својстава, по којима се битно
разликују (Куљанчић, 2007). То је условило поделу овог подрода на три велике
географске групе (сл. 3):
1.

америчка,

2.

евро-азијска,

3.

источно- азијска група.

1. Америчка група рода Vitis. Врсте из ове групе распрострањене су на источној
обали Северне Америке, од Канаде, САД-а до Мексика. Расту по шумама и
приобаљу река пењући се по било каквој потпори. Доласком Европљана у
Америку многе су уведене у културу, за искоришћење плода или производњу
резница за калемљење. Укрштањем ове врсте међусобно, али и са евро-азијском
лозом, је настао велики број хибрида. Већина врста америчке лозе отпорна је на
филоксеру и на ниске температуре, неке се одликују великом издржљивошћу
према суши, а неке подносе велике количине креча у земљишту. Углавном су
дводоме биљке. Квалитет плода је знатно слабија од племените евро-азијске
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лозе, а код неких је изражен и карактеристичан непријатан мирис и укус. Управо
због овог мириса и укуса, у XVIII веку, досељеници из Европе у Америку су
уносили неке сорте V. vinifera, да би као резултат природног укрштања V. vinifera
са локалним врстама лозе, у шумама северне Америке почео да се појављује нови
тип биљака са хермафродитним цветовима и крупним бобицама, које су
послужиле за одабирање нових локалних сорти. Неке aмеричке врсте и њихови
хибриди су пренети у Европу много година пре појаве филоксерне кризе, да би
их, после појаве филоксере и масовног пропадања многих винограда, Laliman и
Bazille 1869. године у Француској искористили као подлогу за калемљење сорти
са евро-азијском лозом, као једини начин за излазак из филоксерне кризе
(Николић, 2012).
Најважније америчке врсте које су послужиле за стварање унутарврсних
(intraspecies) и међуврсних (interspecies) хибрида су V. labruska, V. riparia, V.
rupestris, V. berlandieri (сл. 3). Сорте које су настале укрштањем евро-азијске и
америчке лозе представљају директно родне хибриде и оне чине прву генерацију
хибрида. Циљ је био да се добије сорта, која ће бити отпорна према филоксери,
која ће подносити ниске зимске температуре и сушу, а која ће притом имати
квалитет грожђа као и сорте V. vinifera. Ови хибриди се и данас могу наћи у
продаји у нашој земљи, под називом ,,непрсканци”, иако су давно превазиђени и
по квалитету плода веома слаби (Куљанчић, 2007). V. labruska је врста која се
одавно гаји у виноградима САД, а најзаступљенија је сорта Concord. Concord је
дуго времена сматран типичним представником ове врсте, али се у новије време
наводи да је настао као спонтани хибрид врста V. labruska и V. vinifera. У Европи
је много више познатија сорта Isabela, која се сматра природним хибридом врста
V. labruska и V. vinifera. Укрштањем Isabele са другим америчким врстама
добијене су познате сорте: Noah и Clinton (V. labruska x V. vinifera), Delaware (V.
labruska x V. aestivalis x V. vinifera), Othello (V. riparia x V. labruska x V. vinifera) и
др. (Николић, 2012).
2. Источно-азијска група рода Vitis. Обухвата врсте подрода Euvitis. Врсте из
ове групе су распрострањене у источној Азији, Кини и Јапану. Због слабог
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квалитета плода, неотпорности на филоксеру и слабе сродности са племенитом
лозом, врсте ове групе су слабо увођене у културу (Николић, 2012). Најважније
врсте ове групе су: V. amurensis, V. romaneti, V. lanata (сл. 3). Највише
испитивана и уведена у културу је амурска лоза (V. amurensis), прилагођена на
сурове услове далеког истока Русије, северне Кине и Кореје. То је једна од
најсевернијих врста рода Vitis. Може да се нађе као дивља форма у северним
деловима Кине. Ретко се гаји и њено грожђе се користи у свежем стању,
углавном за прављење сокова и желеа (Пејкић, 1980). Коришћена је као донор
гена отпорности на ниске температуре (може да издржи температуру до -40°C),
за убрзање сазревања и повећање брзине накупљања шећера у грожђу код
стварања нових сорти у Европи, а и код нас (Куљанчић, 2007).
3. Евро-азијска група рода Vitis. Обухвата врсте подрода Euvitis (Куљанчић,
2007). На евроазијском континенту током еволуције су се формирале две врсте,
прво V. silvestris- шумска, дивља лоза, а затим V. vinifera- гајена, племенита,
културна лоза (сл. 3). По резултатима истраживањаа Турковића прапретком
европске лозе се сматра V. sylvestris. Турковић је ову врсту винове лозе открио у
Херцеговини (Чапљина), где је заступљена са неколико стотина хиљада чокота и
у народу је позната као ,,Лозица“ (Станковић, 1960).
V. silvestris се до данас одржала само у шумским пределима, углавном у
долинама река, где се као лијана, пење на жбунове и дрвеће. Сматра се да је V.
silvestris је настала природном еволуцијом, а да је од ње на бази спонтаних
мутација, природних укрштања, као и утицајем човека кроз њено гајење настала
племенита лоза V. viniferа, коју данас познајемо. По морфолошким и биолошким
карактеристикама, V. viniferа се данас много разликује од свог шумског претка.
Она се одликује великим полиморфизмом листа, грозда и бобице и поседује
велики број сорти. Заједничке особине које су обе задржале су осетљивост на
филоксеру и на гљивичне болести, отпорне су на повишен садржај креча у
земљишту и обе се добро ожиљавају. V. silvestris данас нема практичног значаја,
док је V. vinifera основ виноградарства (Циндрић и сар., 2000).
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Слика 3. Преглед важнијих врста рода Vitis, (Циндрић, 2000)
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7. ЕКОЛОШКО-ГЕОГРАФСКА КЛАСИФИКАЦИЈА СОРТИ
На основу сакупљеног биљног материјала (300.000 узорака биљака) из преко 60 земаља
света, Николај Иванович Вавилов је 1935. године у свом делу ,,Теоријске основе
селекције биљака“, дефинисао осам центара порекла култивисаног биља: 1. кинески, 2.
индијски (са индијско-малајским подцентром), 3. централноазијски, 4. блискоисточни,
5. медитерански, 6. етиопски, 7. јужномексички и 8. јужноамерички (са два подцентра:
чилеански и бразилско-парагвајски) центар. Ова истраживања дала су податке о
распоређености појединих културних врста, богатству варијетета унутар врсте,
варијабилности појединих особина, појави особина у вези са одређеним факторима
спољне средине и др. Винова лоза према Вавилову потиче из блискоисточног центра. У
области Закавказја и у северном Ирану и данас се могу наћи дивље форме племените
лозе (V. vinifera) (Николић, 2012).
Са друге стране, Негруљ је 1946. године изнео теорију о еколошко-географском пореклу
сорти. Проучавајући сакупљене сорте запазио је да различите сорте, које су пореклом из
једне

географске

области

имају

низ

сличних

морфолошких

и

биолошких

карактеристика, на основу чега је дефинисао три групе, prolese. То су:


proles

occidentalis,

западноевропска

група

сорти

(Француска,

Шпанија,

Португалија, Немачка),


proles pontica, група сорти са басена Црног мора (Грузија, Мала Азија, Грчка,
Бугарска, Мађарска, Румунија) и



proles orientalis, група источних сорти (средња Азија, Авганистан, Иран,
Јерменија, Азербејџан).

Ова класификације омогућила је лакше сналажење у великом броју сорти, јер поједине
географске групе и подгрупе имају карактеристичне фенотипске особине (Циндрић и
сар., 2000). Наше традиционалне сорте припадају групи (convarietas) Pontica, подгрупи
(subconvarietas) Balcanica. Опште морфолошке и биолошке карактеристике ове групе
су: врх младог ластара је јако маљав, као и наличје одраслог листа, развијају мањи број,
дебелих кратких ластара (погодни за ниске узгојне облике); окца су им велике
родности- дају велики број гроздова по ластару; грозд је средње крупноће, збијен, ређе
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растресит; бобице су обично округле, средње величине, месо је сочно, покожица је
танка, те су подложне труљењу, бобице могу бити црне, беле и розе боје; вегетација је
дуга; осетљиве су на ниске температуре; добро подносе сушу; захтевају кратку резидбу,
што је погодно за загртање чокота услед ниских температура током зиме; квалитет
грожђа је низак, средњи, а способност накупљања шећера и киселина је осредња; вина
су им танка, сиромашна у екстракту и алкохолу, са различитим садржајем киселина,
масовне категорије, али у повољним годинама, уз пажљиву негу чокота и уз добру
винификацију и од сорти из ове групе се може добити врло фино, квалитетно вино
(Николић, 2012). Типичнм представницима ове групе сматрају се сорте: Сланкаменка и
Кадарка (Циндрић и сар., 2011).
Сорте из ове групе дуго су доминирале овим просторима. После превазилажења
филоксерне кризе, у фрушкогорском виногорју се шире директно-родни хибриди прве
генерације (Othello, Delaware, Noah и др.). Због лошег квалитета вина и нарушавања
угледа виноградарства, законом је забрањено њихово даље ширење. У овом периоду
сортимент се значајно мења. Уместо сорти за црна вина предност добијају беле винске
сорте (http://vocarstvo.rs/saveti/vinogradarstvoo/341-stare-sorte-vinove-loze).
Према подацима Покрајинског завода за воћарство и виноградарство из Сремских
Карловаца за период 1938-1948. године, најзаступљенија сорта била је Сланкаменка
црвена са 55% површина, затим Кевединка са 10% површина, Шасла са 10%,
Мирковача са 6%, Сланкаменка бела са 5% и Ризлинг италијански са 4%. На мањим
површинама биле су заступљене и остале сорте, као што су: Смедеревка, Бела кадарка,
Прокупац, Франковка, Волово око, Црвени дренак, Мускат хамбург и др. (Кораћ и сар.,
2007). После Другог светског рата, мења се технологија гајења винове лозе у нашој
земљи. Уводе се шпалирски узгоји са средње високим и високим стаблом, који не
одговарају биолошким особинама традиционалних генотипова, при чему долази до
изражаја њихова осетљивост на ниске температуре. Са променом технологије гајења
долази и до промена у сортименту. У производњу се уводе западноевропске сорте, које
су значајно отпорније на ниске зимске температуре. Водеће место у сортименту добија
Италијански ризлинг, а за њим следе сорте: Траминац, Рајнски ризлинг, Бели и црни
Бургундац, Совињон, Семијон, Шардоне и др.
(http://vocarstvo.rs/saveti/vinogradarstvoo/341-stare-sorte-vinove-loze).
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8. ОПИС СОРТИ
Последњих деценија са развојем науке и технологије, све више се ради на анализи и
доказивању порекла традиционалних сорти винове лозе. Идентитет појединих сорти,
нарочито оних распрострањенијих, као и њихово ширење у различите делове света, кроз
историју, одувек су били циљеви истраживања, како ампелографа, тако и генетичара.
Појам који се најчешће користи за опис сорти винове лозе је ампелографија.
Један од примарних циљева ампелографских истраживања је поуздана идентификација
како сорти винове лозе, тако и њихових подлога. Иако су сорте прилично полиморфне,
са сигурношћу се може рећи да их данас постоји велики број, преко 14.000. Из тог
разлога методе за поуздану идентификацију сорти стално се усавршавају, тако да се оне
данас могу поделити у три групе: ампелографски и ампелометријски метод, биохемиски
метод и метод заснован на молекуларно- генетичком приступу (Николић, 2012).
Ампелографија представља научну дисциплину, која се бави описом сорти винове лозе,
као и сортном идентификацијом. Настала је у XIX веку, а ослања се на знања из
ботанике и генетике, чиме је развијен прецизан систем описа сорти, који се првенствено
темељи на опису грађе врха младог ластара, листа и зрелог грозда. На темељу детаљних
ампелографских опажања и вишегодишњих мерења у ex situ условима, могуће је
разликовати све постојеће сорте (Пејић и сар., 2012). Поред описа ботаничких својстава,
врши се и описивање агро-биолошких и привредно-технолошких карактеристика
генотипова рода Vitis.
Ампелографски методи обухватају пажљива опажања и опис најважнијих морфолошких
особина, а уколико се неки резултати добијају мерењем реч је о ампелометријским
методима. Они бухватају филометрију, увометрију, механичку анализу грозда и саме
бобице, као и мерење дужине и дебљине интернодија ластара (Николић, 2012).
Ампелографија представља темељ описа сорти који се и данас користи у пракси.
Међутим, опис сорти помоћу дескриптора (фенотипске карактеристике, утврђене према
стандардима Међународна канцеларија за лозу и вино, енг. Office International of Vine
and Wine, OIV) може у неким случајевима да буде и непоуздан. Исте сорте могу да се
гаје у различитим агроеколошким условима, што може да има утицај на њихов фенотип,
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а такође дескрипција се не може да се изврши, ако грозд није у зрелом стању (Циндрић
и сар., 2000).
Да би упоређивање добијених података било олакшано, опис својстава винове лозе је
шифрован системом оцене, по методу OIV-а. Три угледне међународне организације су
ове методе недавно ускладиле међусобно, и на тај начин многа истраживања су
олакшана. Ове организације су:


OIV (Office International of Vine and Wine- Међународна канцеларија за лозу и
вино),



UPOV (The International Union for the Protection of New Varieties of PlantsМеђународно удружење за заштиту нових биљних генетичких ресурса) и



IBPGR (International Board for Plant Genetic Resources- Интернационални савет за
биљне генетичке ресурсе).

Такође, израђене су детаљне дефиниције појединих карактеристика неопходних за
идентифилкацију сорти

и

врста

рода

Vitis.

Број

дескриптора

(фенотипских

карактеристика) који се испитују варира у зависности од сврхе истраживања. Тако на
пример, за примарно вредновање у колекцијама сорти генбанке, се испитује 21
карактеристика, за идентификацију генотипа 54 карактеристике, за опис најважнијих
морфолошких и производних особина 71 карактеристика, а за заштиту новог генотипа
се испитује 78 карактеристика, од којих су 35 обавезне (Циндрић и сар., 2000; Николић,
2012).
Ампелографија има великог удела у анализи традиционалних сорти. Утврђивање
идентитета, анализа и поређење синонима, код сорти које су географски удаљене,
помаже у утврђивању путева транспорта и размножавања винове лозе и расветљавање
историје самог виноградарства.
Често постоји проблем да се једна сорта идентификује, јер им пољопривредни
произвођачи дају различите називе, који не морају бити уникатни, како се то захтева
код званичних биљних каталога. Дешава се да се иста сорта налази под различитим
именима у зависности од регије у којој се гаји. Чињеница да агроеколошки услови могу
имати знатан утицај на промену различитих особина код истог генотипа, објашњава
настанак алтернативних имена (синонима). Појаву хомонима (једно име за више
различитих генотипова) објашњава се њиховом фенотипском сличношћу и тржишној
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предности одређене сорте. Сорте које су економски најисплатљивије, раширене су по
целом свету, али веома мали број и даље носи своје оригинално име (Милошевић и сар.,
2009; Пејић и сар., 2012).
Идентификација садног материјала помоћу ампелографског описа сорте понекад може
да доведе до различитих тумачења, јер се ипак ради о визуелној анализи, поготово ако
су сорте доста сличне. Биохемијски маркери који се заснивају на полиморфизму
протеина, као и молекуларни маркери, који омогућавају директно поређење сличности
генотипова на нивоу ДНК, могу да послуже као показатељ аутентичности одређене
сорте (Бешлић и сар., 2012).

8.1. АМПЕЛОГРАФСКО ОПИСИВАЊЕ СОРТИ, ШЕМА И ПРИМЕНА
За описивање неке сорте се користе многе фенотипске карактеристике. Број
карактеристика које се описују зависи од тога, колико детаљно је потребно вршити
описивање. Неке карактеристике су више, а неке мање поуздане. У поузданије
карактеристике се убрајају: боја и маљавост врха младог ластара, облик и маљавост
листа, облик дршкиног уреза, облик и боја бобице, које се сматрају квалитативним
особинама. Квалитативне особине детерминисане су једним или мањем бројем гена чији
је ефекат изразит, па се називају мајор гени. Због јаког дејства мајор гена, ове особине
мање су подложне утицају фактора спољне средине. У мање поуздане карактеристике
се убрајају: крупноћа листова и крупноћа гроздова и бобица, које се сматрају
квантитативним или метричким особинама. Квантитативне особине карактерише
континуирана варијабилност и оне у великој мери зависе од услова спољне средине.
Квантитативно наслеђивање зависи од збирног деловања многих гена, од којих сваки
има мали појединачни ефекат. Гени који детерминишу континуирану варијабилност
називају се полигени (Циндрић и сар., 2000; Бошковић и сар., 2007).
Опис сорти се врши по њиховим фенотипским карактеристикама. Фенотипске
вредности одређене индивидуе, добијају се мерењем својстава те индивидуе и састоји се
од генотипске вредности индивидуе и девијације услед деловања фактора спољне
средине (Боројевић и сар., 1971).
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Сорте се најчешће проучавају по ампелографској шеми: 1. назив сорте и њени
синоними, 2. порекло сорте, 3. распрострањеност сорте, 4. ампелографски опис сорте
(млад ластар, зрео ластар, лист, цвет, грозд и бобица, семенке), 5. агробиолошке
особине сорте (карактеристике вегетационог периода, бујност и карактеристике раста,
отпорност на ниске температуре, отпорност на гљивичне болести и штеточине,
афинитет са лозним подлогама), 6. привредно-технолошке особине сорте (родност и
квалитет грожђа и вина), 7. варијације и клонови, 8. рејонизација сорте и 9.
библиографија (Циндрић и сар., 2000).
Ампелографски опис једне сорте може да послужи за разне потребе истраживача, као
што је идентификација сорти, карактерисање особина сорти и заштита ауторских права
нових генетичких ресурса.

8.2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА СОРТИ ВИНОВЕ ЛОЗЕ ПОМОЋУ АНАЛИЗЕ ДНК
Идентификација, односно препознавање одређене сорте помоћу ампелографских метода
може имати своја ограничења. Битан утицај на мерење испитиваних особина има на
првом месту стадијум развоја биљке, старост органа који се описују, као и услови
средине у којима се биљка развија. Ипак, ампелографски методи идентификације имају
и неке предности. Они се убрајају у брзе методе, за које није потребно издвојити пуно
новца, а искусан ампелограф већ првим пажљивим загледањем може поуздано да
детерминише неку сорту (Пејић и сар., 2012). Да би се избегле несугласице и добили
поуздани подаци, развојем науке је омогућена анализа ДНК профила одређене сорте, на
које услови средине и узраст биљке немају директан утицај.
Методи засновани на молекуларно- генетичком приступу анализирају варијабилност
структуре ДНК ланца, који се у нормалним производним условима путем вегетативног
размножавања верно преноси из генерације у генерацију, без утицаја спољашњих
чинилаца. На тај начин, ако се једном утврђен генетички профил одређене сорте
разликује

од

других

сорти,

оваква

стабилна

поновљивост

има

примену

у

идентификацији и разликовању сорти, што има велики значај у практичном
виноградарству (Николић, 2012).
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Најпримењенији метод који се користи за карактеризацију и идентификацију сорти је
метод коришћења молекуларних маркера (базирају се најчешће на геномској ДНК). Као
основна предност ових метода наводи се неосетљивост на промене околине, тј.
стабилност молекуларног профила. Дакле, без обзира на место и начин узгоја неке
биљке, а што може имати за последицу значајне фенотипске промене, молекулски
профил те биљке увек остаје исти (Пејић и сар., 2012).
У ову свху, тренутно најкоришћенији методи за идентификацији сорти винове лозе су
метод микросателита или ССР маркери (енг. Simple Sequence Repeat, SSR). Како се
винова лоза размножава вегетативним путем, по правилу, све размножене биљке на овај
начин, би требало да имају идентичан ССР профил. Примена ССР маркера, омогућава
да се преко добијеног ССР профила, утврди да ли две наизглед различите сорте имају
идентичан генотип, односно да ли воде порекло од једног истог почетног чокота.
Микросателити представљају поуздан алат за идентификацију и карактеризацију
идентичних генотипова у циљу истраживања генетичке разноврсности (Eyduran et al.,
2016).
Најбољи пример за ово је случај сорте Зинфандела (САД), Примитива (Италија),
Црљенка каштеланска (Хрватска) и Кратошија (Црна гора). Све ове наведене сорте
имају идентичан ССР профил и заједничког су порекла. Још увек није познато
исходиште овог генотипа, али је неоспорно да је у прошлости дошло до ширења овог
материјала у разне делове света, а резултат тога су различита имена и заборављена
прошлост (Пејић и сар., 2012)
За идентификацију сорти у употреби су и други методи: RAPD (Random Amplified
Polymorphic DNA) и AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism), јер су релативно
јефтини и могу се применити на сваки организам, без предходног познавања ДНК
секвенце (Weising et al., 2005). У току вегетације екстракција се може вршити из
листова, а у периоду мировања из ластара. Након тога се врши фракционисање на
олигонуклеотидне фракције, нуклеотидне секвенце или микросателита. Раздвајање је
могуће изоелектичним фокусирањем, јер се нуклеотидне фракције разликују по свом
наелектрисању. Због велике варијабилности микросателита који су распоређени по
целом геному, сваки генотип има свој специфичан ,,fingerprint”. Ови методи су нашли
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широку примену у испитивањима сорти и клонова, а посебно у заштити нових
генетичких капацитета (Циндрић и сар., 2000; Николић, 2012).
Тачна, брза, економична и поуздана идентификација сорти је веома битна у многим
аспектима, поготово у заштити ауторских права. Традиционални методи се углавном
темеље на процени сета фенотипских карактеристика, али као што је већ поменуто оне
имају и своја ограничења, укључујући: недовољну варијабилност међу сортама које се
упоређују (поготово ако сорте деле уско везани педигре), субјективност у анализи,
утицај околине, као и појава одређених карактеристика само у одређеним развојним
фазама. Све ово утицало је на покретање истраживања алтернативних начина
идентификације сорти (Weising et al., 2005).
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9. СРПСКЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ СОРТЕ ВИНОВЕ ЛОЗЕ
Традиционалне сорте наше земље припадају европској врсти Vitis vinifera L. По
еколошко-географској

класификацији

припадају

групи

Convarietas

Pontica,

Subconvarietas Balcanica сортама. Неке од њих су настале природним путем, неке
укрштањем одабраних родитељских парова, које је вршио човек дуги низ година, а неке
од њих спонтаним мутацијама током дуге историје гајења сорте.
Промене сортимента винове лозе одвијале су се веома споро и периодично. Узроци
ових промена у прошлости, били су различити, од појаве болести до промене
социјалних услова и геополитичке ситуације у друштву након завршетка Првог и
Другог светског рата. У прошлости, у нашим крајевима гајени су углавном
традиционални генотипови Балкана и Панонске низије. Нажалост, многи од њих су
током дугог периода гајења винове лозе, већим делом напуштени, потиснути из
производње и данас се могу наћи само у врло старим виноградима.
Прве писане податке ампелографског описа сорти гајених у прошлости, дао је
архимандрит Прокопије Болић, у својој књизи ,,Совршени виноделац“ (1816), у којој је
описао 35 сорти које су гајене у то време. Болић је све тадашње сорте поделио према
,,лицу и строју јагода грозди“, и то на (Лазић, 1976, 1982; Марковић и сар., 2002;
Циндрић, 2004): 1. грожђе са јагодама плаветно црњима: а) са јагодама округлима:
Чавчица или Чавка (Cigándi, Racfekete), Црни грашац, Скадарка (Црна скадарка),
Балента (Баленка, Валенка, Црни Балинт), Црно грожђе на подобије Волујарке, Волово
око (Волујарка, Месан, Воловина црна, Gros Collman blak), Врна зеленика (Црна
зеленика, Седуша), Тамјаника црна (Schwarzen Musakteller, Muscat de Frontignan noir); б)
са јагодама округласто-дугуљастима: Црни дренак; 2. грожђе са јагодама чађавима:
Чађавица (Hamvas, Graue Perltraube); 3. грожђе са црнима јагодама дугуљастима, које се
на плаветно преливају: Плаветан дренак; 4. грожђе са јагодама руменим као ружица: а)
са округлима јагодама: Црвена динка (Szagos dinka, Török dinka, Rote fleischtraube,
Červeni misket, Турска динка, Мирисава динка,); б) са јагодама округластодугуљастима: Црвени дренак, Црвенкасто бељи дренак; 5. грожђе са бељима јагодама,
које се или у зелењ или у жуто преливају: а) са округлима јагодама: Радовинка,
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Мирковача, Скадарка бела, Бела динка (Zöld dinka, Glitzer), Бели грашац (Талијански
ризлинг, Welschriesling), Право (Чисто бело), Овчји репак, Бела Волујарка, Билента
(Валента бела), Тамјаника (Muscat de Frontignan blanc), Першун грожђе (Першунаста
шасла, Chasselas ciotata, Chasselas d’Autriche); б) са јагодама округласто-дугуљастима:
Сланкаменка (Мађаруша, Бела Сланкаменка), Смедеревка, Бело крупно грожђе, в) са
јагодама сасвим дугуљастим: Бела Ранка (Бели Чауш), Друга струка беле Ранке
(Gyöngyfehér),

Мирисавка

(Александриски

мукат),

Мирисавица

(Друга

струка

Мирисавке, Szagos, Bajnar), Бели дренак (Ћилибарка), Бели крупни дренак (Halhólyag,
Fischblasen traube).
Старе сорте винове лозе у прошлости су се гајиле веома једноставно, а размножавање се
вршило резницама. Потпора није постојала, као ни заштита од болести, а просечан број
чокота по хектару износио је око 15.000-20.000. Тек са појавом филоксере на нашим
просторима, 1875. године, у приближно исто време појављују се и пламењача
(Plasmopara viticola) и пепелница (Uncinula necator) при чему се даје на значају заштити
винове лозе. При обнови винограда после филоксерне кризе 1890. године, користе се
искључиво лозне подлоге, поред сваког чокота поставља се потпора у виду притке, али
се чокот и даље гаји при земљи, ради лакшег загртања у јесен. Број чокота по хеткару је
смањен на 10.000, а заштита против болести постала је обавезна агротехничка мера
(Циндрић, 2004). Министарство пољопривреде је вршило обавезан годишњи преглед
свих винограда (ИАГНС, 1, Ф-киг, бр. 8097), а такође је делило и бесплатни садни
материјал.
Према другим наводима (Живковић, 1902) у приручнику о виноградарству, у старије
сорте које су гајене пре појаве филоксере, за спрвљање белих вина, убрајају се: Бисерка,
Бела будимка, Будимска динка, Бела динка, Жерјавина, Липолист (Липовина),
Сланкаменка пегава, Сланкаменка црвена, Жута тамјаника, Зеленика, Крупна белина
(Rakszőllő, Grosse Settraube, Gross Silberweiss), Мирковача банатска (Jardovány, Klein
Silberweiss), Муачанка (Juhfarku), Окуглица (Mézes, Hönigler), Ружица (Kövidinka,
Steinschiller rother), Ситна белина (Жута Скадарка), Смедеревка, Фурминт; а од новијих
сорти, после филоксерене кризе, гаје се: Бургундац бели, Велтелин црвени, Зеленица
(Зелени силванац, Слатки зеленац), Лоен де Лоел, Семиљон, Траминац (обични и
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мирисави), Бела Франковка (Ezerjo), Грашевина ренска, Грашевина талијанска,
Клеванка (Рулац, Црвени бургундац), Мезлиер и Ортлибац.
У соте за добијање црних вина, Живковић наводи следеће: Плави португизац, Седуша,
Црна (оката) Скадарка, Тамјаника, Туркиња, Чоморика, Шпицуља- као представнике
старијих сорти; а од новијих соти из тог доба то су: Бургундац плави, Вердо, Гавран,
Ељад-Буше, Кабернет, Лагрен, Млабек, Мерло, Сензо, Сен-Лоран, Франковка плава.
Од стоних сорти узгајане су: Мастер, Дихамел, Александер, Доре, Монтобан, Токај
анжвен, Ронзар, Матиас, Голден хамбург, Тролингер, Мадлен Империал, Малвасија
Падуанска, Триумф Урбански, Султанин, Милениум, Букет, Дренак, Палестина.
Живковић (1902) у својој књизи наводи и мале смернице које које могу да послуже
виноградарима у што бољем одабиру сорти, као напомене у виду времена зрења или
квалитета добијеног вина од одабране сорте, па тако наводи да од белих сорти као што
су: Жерјавина, Сланкаменка црвена, Окуглица, Ружица, Смедеревка, Лоен де Лоел,
Семиљон, Бела Франковка, Клеванка, Мезлиер, Ортлибац, могу се добити добра вина,
док се изврсна бела вина могу добити од сорти: Ситна белина, Фурминт, Бургундац
бели, Велтелин црвени, Зеленица, Траминац, Грашевина ренска, Грашевина талијанска.
Плави португизац, Седуша, Црна Скадарка, Туркиња, Чоморика, Шпицуља, Вердо,
Гавран, Ељад-Буше, Лагрен, Сензо, Франковка плава- дају добра вина, док: Бургундац
плави и Кабернет дају вина изврсног квалитета, а Млабек и Мерло могу послужити као
бојадисери. Беле сорте као што су: Бисерка, Бела будимека, Будимска динка, Бела
динка, Жерјавина, Липолист, Сланкаменка пегава сазревају раније, а све остале
наведене беле сорте су каснијег зрења. Од црних сорти ранијег зрења су: Плави
португизац, Бургундац плави, Вердо, Гавран, Ељад-Буше, Кабернет; док су оне каснијег
зрења: Седуша, Црна (оката) Скадарка, Тамјаника, Туркиња, Чоморика, Шпицуља,
Лагрен, Млабек, Мерло, Сензо, Сен-Лоран, Франковка плава.
У новијим изворима (Циндрић и сар., 2000, 2011), поред већ поменутих старих сорти,
додатно су наведене и описане још неке беле сорте:
 Златни шарфехер, непознатог порекла, селекционисана из винограда Кадарке у
Мађарској, одакле је почела да се шири 1870. године на околна виноградарска
подручја.
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 Езерјо, сматра се мађарском сортом, пореклом са горњег Дунава или из околине
Honta и Nógráda.
 Фурмит, непознатог је порекла. Мишљења стручњака су различита, једни
сматрају да је са Средоземља дошла у Срем, који је некада припада Мађарској,
док други сматрају да је у Срему и настала. Распрострањен је у свим
виноградима Панонске низије.
 Липовина, сејанац који је настао спонтано. Почела је да се гаји у првој половини
XIX века.
 Бакатор бели, познат од давнина, спомиње се још у XVIII веку. Верује се да је
пореклом из Италије из околине Напуља, одакле је дошао у Мађарску, па је
затим раширен по многим виногорјима у Подунављу. Још пре појаве филоксере,
забележено је да се од њега производило стоно грожђе, које се потом извозило у
Немачку и Швајцарску. И данас се може наћи код нас, али ретко у чистим
засадима.
 Бела Динка, потиче са југа Балкана. Верује се да је из Срема пренешена у јужни
Банат, одакле се потом ширила у Хрватску. Код нас се задржала још у Фрушкој
гори и у Јужном Банату.
 Багрина (Црвена Динка, Турска ружица), сматра се старом балканском сортом.
Данас се код нас може пронаћи у Тимочкој крајни и такође у суседним земљама
Румунији и Бугарској.
 Бела Скадарка, такође пореклом са југа Балкана. У Срему и данас може
местимично да се нађе.
 Кевединка (Ружица), непознатог је порекла. Појавила се средином XIX века у
околини Вршца и Беле Цркве.
 Смедеревка, према ампелографу Моланару, сорта је настала у Србији, а одатле
се раширила по целом Балкану. Пре филоксере је била омиљена као стона сорта,
посебно због тога што грожђе може да се чува током целе године.
 Братиславка, непознатог порекла. Верује се да је настала као спонтани сејанац у
Мађарској из природног укрштања западноевропске и једне балканске сорте.
Одавно је позната сорта.
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 Сремска зеленика, потиче из Срема. Почетком 1800-те године се гајила на
подручју између Дунава и Тисе и у српско-мађарским пограничним крајевима.
 Меденац бели, сматра се да је пореклом са простора Мађарске, на шта указују
његови бројни синоними, где се у прошлости највише гајила. У нашој земљи се
гаји у Суботичко-хоргошком рејону и у Банатско-потиском виногорју.
 Мустош, непознатог је порекла. У XIX веку гајен у околини Арада (Erdély),
одатле се проширила на просторе између Дунава и Тисе, углавном на окућнице.
И данас се може наћи у виноградима Војводине.
 Ћилибарка, потиче са Истока. Пре појаве филоксере се више гајила него данас и
то на чардаклијама поред кућа.
 Тамјаника, одавно је позната на нашим просторим.
 Банатски ризлинг (Креаца), запажен у Банату тек пред појаву филоксере, одакле
се ширио читавом Панонском низијом.
 Сланкаменка бела, потиче са Балкана, тачније из Срема, одакле се раширила у
Банат и Славонију. У сродству је са Сланкаменом цвеном и данас се гаји код нас,
као и у Мађарској и у Румунији.
 Сланкаменка црвена (Памид, Пловдина), пореклом са југа Балкана. Највише се
гаји у Срему, одакле је и добила назив по месту Сланкамен. Такође може да се
нађе и у другим виногорјима Панонске низије.
 Будимско зелено, верује се да води порекло из Мађарске, где се и данас гаји.
 Ижаки (Izsáki, Fehér dinka, Fehér kadarka, Izsáki sárfehér- што у преводу значи
,,ижачко бело блато“. Овај назив сорта је добила због крупних гроздова који су
,,тешки као блато“), пронађена у Мађарској у месту Izsáki, по којој је и добила
име, у винограду Кадарке. И данас се гаји у Мађарској на песку између Дунава и
Саве, а код нас се може наћи у рејону Суботичко-хоргошке пешчаре.
У сорте за црна вина убрајају се (Циндрић и сар., 2000, 2011):
 Скадарка, потиче са југа Балкана из околине Скадарског језера. Јужнословенски
народи, пре свега Срби, који су се селили на север, донели су је са собом. Сорта
се затим раширила у целом Каспијском басену.
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 Прокупац, стара сорта Балкана. Највише се гаји у ужем подручју Србије, Косова
и у Македонији. У Војводини је има јако мало. Осим код нас, доста се гаји и у
Бугарској.
 Зачинак, непознатог је порекла.
Стоне сорте које су се од давнина гајене код нас, донешене су углавном са подручја
Мале Азије, за време владавине Турака. Турци су забрањивали производњу вина, тако
да су једине гајене сорте биле оне за конзумирање у свежем стању, односно стоне сорте
и ту спадају (Циндрић и сар.,2000):
 Црвени Дренак, пореклом је из Мале Азије, одакле су је Турци пренели на
Балкан, где се и одомаћила. Највише се гаји у Македонији и Бугарској, а
присутна је и у нашим виноградима. Постоји низ варијација Дренка.
Најпознатије су бели и црни Дренак.
 Црни Дренак се гаји у Румунији и Молдавији где се још назива и Коарана нигра.
Има тамноплаве бобице и сазрева мало пре црвеног Дренка.
 Зимско бело је на ове просторе пренета из Турске, где се раширио у Јужним
балканским земљама.
 Чауш, одавно познат на нашим просторима. Поред белог, постоји и црвени
Чауш, који је у свему сличан белом, једино што су му бобице светло розе боје.
 Волово око, пореклом са Кавказа. Ретко се може наћи у чистим засадима и на
већим површина, већ спорадично на окућницама.
Према другим изворима, у то време у Србији су гајене и друге сорте: Прокупац, Шљива
грожђе, Врапчије грожђе, Зачинак, Багрина, Пловдина црна и црвена и друге, док је
према подацима Карла Ламбла, најраспрострањенија сорта Фрушкогорског виногорја
била Црна Скадарка, мада се су се гајиле и друге сорте, често у смеши. Пред појаву
филоксере, највише је гајена Црна Скадарка од које су се правила позната црна
фрушкогорска вина, као и Бела Сланкаменка (Петровић, 1955).
Карловчанин, прота Василије Константиновић, 1882. године у својој књизи:,, Карловци
са њиховом околином“, такође описује наведене сорте, као најраспрострањеније у
Карловцима, као и да се тадашња производња кретала између 60.000-80.000 акова, што
би у данашње време износило 300-400 вагона вина (Константиновић, 1882).
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Крчењем старих винограда, већина ових сорти је изгубљена, али се у стари засадима
још увек могу наћи неке од њих. Најстаријим аутетнтичним сортама винове лозе
сматрају се: Прокупац и Тамјаника (Пивац, 2012). После филоксерен кризе, сортимент у
свим виногорјима Србије претрпео је значајне промене. Конкретно, у фрушкогорском
виногорју изумире производња црних вина, а самим тим и гајење црних сорти винове
лозе, површине под Белом Сланкаменком су сведене на минимум, а у производњи се све
више ширио Италијански ризлинг и производња белих вина од њега (Лазић, 1976). У
данашњим виноградима Фрушке горе преовлађују беле сорте са 75%, 17% чине црне
сорте и 8% стоне сорте. Најзаступљеније сорте за бела вина су: Италијански ризлинг,
Рајнски ризлинг, Шардоне, Совињон блан, а од домаћих сори то су: Смедеревка и
Жупљанка. Код сорти за обојена вина доминирају Каберне совињон, Прокупац, Мерло,
Бургундац црни и др. Најзаступљеније стоне сорте су: Мускат Хамбург и Кардинал
(Јакшић и сар., 2015).
У периоду после Другог светског рата долази до промена у начину гајења лозе, уводи се
шпалирски начин гајења са стубовима, жицама и широким редовима, високи узгојни
облици, а број чокота је смањен на 3.000 по једном хектару, што је омогућило примену
механизације. Традиционалне сорте при оваквим променама, испољиле су значајне
недостатке. Слаба отпорност на ниске зимске температуре, измрзавање и губљење рода
на вишим узгојима, дошли су до изражаја, него када су чокоти гајени при земљи
(Циндрић, 2004). Водеће место у сортименту заузимају сорте: Италијански ризлинг,
Траминац, Рајнски ризлинг, Совињон, Семијон, Бели и црни бургундац, Шардоне и др.
(Кораћ и сар., 2007).
Треба имати у виду

да су популације старих сорти у значајној мери генетички

хетерогене, што је последица спонтаних мутација које су поједине индивидуе доживеле
током дуге историје сорте. Како се винова лоза размножава искључиво вегетативним
путем, мутационе промене на соматским деловима биљке, преносе се и у наредну
генерацију. Поред тога, поједини чокоти у оквиру сортне популације често су заражени
вирозама. Што је сорта старија, може се ошекивати да је у већем степену деградирана
(Циндрић и сар., 2011).
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10. ГЕНЕТИЧКА ВАРИЈАБИЛНОСТ ВИНОВЕ ЛОЗЕ
Због културолошког и привредног значаја врсте, генетичка истраживања винове лозе
последњих деценија су значајно напредовала. Све врсте винове лозе садрже углавном
2n=38 хромозома, једино се међу њима може издвојити Vitis Gigaѕ, са 2n=76 хромозома
(таб. 1). Vitis vinifera L. је диплоидна врста са 19 парова хромозома (2n=38) релативно
малог генома. Геном винове лозе је секвенционисан недавно, при чему је установљено
да је дуг 467.5 Мbp. 30.434 гена представља око 34% ДНК (This et al., 2006). У 121
колекционом засаду, у различитим виноградарским земљама широм света, процењује се
да је очувано 10.659 различитих генотипова рода Vitis (Циндрић, 2004).
У протеклој деценији, спроведена су бројна истраживања на међународном нивоу, како
би се објаснила генетичка разноврсност винове лозе. Иако је она знатно побољшана, ова
визија је још увек ограничена, јер је већина радова изведена на малом броју узорака и са
коришћењем различитих маркера (Adam-Blondon et al., 2011).
Природна варијабилност рода Vitis, односно V. vinifera L. је веома важна за
истраживање, како на морфолошком тако и молекуларном нивоу. На морфолошком
нивоу ова варијабилност може се најбоље уочити код листова и гроздова, односно
бобица различитих сорти (сл. 4 и 5). На молекуларном нивоу, Vitis vinifera представља
неисцрпни резервоар варијабилности за многе особине које су од привредног значаја,
као што су: висина приноса, квалитет добијеног грожђа, као и толеранција према
абиотичким и биотичким (Botrytis, Phylloxera и тд.) стресовима. У последње време,
улажу се знатни напори у развој и побољшање метода којима би се анализирала
генетичка база винове лозе, коришћењем неколико молекуларних маркера. Генетичка
варијабилност на молекуларном нивоу, углавном је регистрована ССР маркерима. У ову
сврху може се користити ДНК хлоропласта, као и нуклеарна ДНК. Такође, установљено
је да је хетерозиготност винове лозе веома висока, чинећи анализу и коришћење
хетерозиготности проблематичнијом. Ипак, она варира од сорте до сорте и нова
истраживања која се спроводе иду у смеру развоја хомозиготних сорти са
функционалним геномом. Различити гени који су одговорни за важне агроекономске
особине и даље су слабо проучени и потребно их је истражити како би се унапредио
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развој нових сорти, толерантних или отпорних на болести, адаптираних у променљивим
еколошким условима уз давање оптималног квалитета грожђа (Adam-Blondon, et al.,
2011).

Слика 4. Приказ морфолошке варијабилности- варијације у погледу облика бобице код
неколико различитих сорти V. vinifere L., (Adam-Blondon, et al., 2011)

Слика 5. Приказ морфолошке варијабилности- морфолошка варијабилност листа
приказана код Cissus, Tetrastigma и Vitis врсте, (Adam-Blondon, et al., 2011)
Три процеса која се сматрају кључним за развој варијабилности сорти културне винове
лозе су: полно размножавање, вегетативно размножавање и соматске мутације. Код
полног размножавања, односно размножавања биљака семеном, добијени генотипови
представљају нову комбинацију родитељских алела, што има за резултат фенотипску
варијабилност и издвајање особина у новој популацији потомства. Избор одређеног
фенотипа, нарочито ако се посматрају особине саме бобице, може бити дуг процес
обзиром да јувенилни период код винове лозе траје од три до пет година, као и додатно
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време које је потребно да се издвоји, да би се процениле важне карактеристике за
производњу самог вина (This et al., 2006). Из тог разлога већина вишегодишњих
пољопривредних култура (посебно винова лоза и воћне врсте) се за потребе
пољопривредне производње размножавају вегетативно, односно резницама. Овај начин
размножавања заснива се на способности лозе да регенерише поједине органе које је
изгубила, или способност да развија нови чокот из њених појединих делова. Резнице
представљају део ластара, одређене дужине која садржи барем једно здраво окце из кога
се може развити нова биљка. Резнице су, такође погодан начин за транспортовање сорти
на одређене удаљености. На тај начин све јединке једне сорте представљају резултат
вишекратног вегетативног размножавања (клонирања) прве, исходишне биљке која се
развила из семена, што би значило да су све добијене јединке генетички униформне,
односно имају идентичан генотип (Малетић и сар., 2008). Међутим, у оквиру
популација сорти појављују се биљке које по свом фенотипу одступају од просека
популације. На ово може утицати и околина, односно место узгоја, као и скуп
биотичких и абиотичких фактора. Међутим, дуготрајним вегетативним размножавањем
неке сорте, стварају се погодни услови за развој унутарсортне варијабилности. Начин на
који се екстензивно размножавају старе сорте без систематске селекције такође
доприноси акумулацији већег броја мутација (Малетић и сар., 2012). Појава соматских
мутација у једној резници, али не и у другој, може довести до тога да биљке исте сорте
имају незнатно различит генотип, а понекад другачији и фенотип, што се назива
клонским варијацијама. Клонске варијације се могу рапидно појавити у једном циклусу
вегетативног размножавања (три до четири године). Уколико се мутација одржава само
у слоју епидерма, она неће бити пренета на потомство код полне репродукције (This et
al., 2006). Обзиром да се винова лоза размножава искључиво резницама, мутације могу
да се акумулирају током дужег временског периода, што може да доведе до промене
морфолошких и агрономских особина и добијања на тај начин, нових сорти. Тако је
доказано да мутације нуклеотида у гену VvGAI не само да има ефекат у смањењу
маљавости листова, већ и поспешују цветање. Такође, мутације се могу јавити и у
ћелијама апикалног меристема изданка, при чему могу доминирати једним слојем
ћелија дужи временски период, што је резултат соматских мутација. У зависности у ком
слоју ћелија се мутација јавља, зависи да ли ће се она пренети у наредну генерацију.
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Спонтане мутације се чешће јављају код хетерозигорних, распрострањенијих и старијих
сорти. Код винове лозе су уочене и фиксиране многе спонтане мутације у боји,
крупноћи и квалитету бобице, времену зрења, родности, функционалности цветова, у
структури и обојености листа као и отпорности на различите болести (Николић, 2012).
Природне мутације које су довеле до промене листа (сл. 6), цвета или бобице (сл. 7)
одабрани су на овај начин. Пино породица (Pinot noir, Pinot gris, Pinot blanc) је посебно
добро анализирана за мутације цвета и бобице. Pinot noir je оригинални сорта са црним
бобицама, Pinot gris има бобице сиве боје, где је до мутација дошло само у једном слоју
ћелија, док Pinot blanc има бобице беле боје и сматра се да је до мутација дошло у оба
слоја ћелија (сл. 7). Такође, код сорте Жупљанка уочена је мутација беле боје покожице
у црвену (сл. 8), Николић (2012). Понекад независнe мутације могу довести до
идентичнх фенотипова, као што је то случај код сорти Султанина (Султана, Tompson
Seedless) и Chasselas doré, које су веома цењене стоне сорте грожђа (This et al., 2006).

Слика 6. Мутације код листа- лист дивље лозе лево и лист сорте Cabernet Sauvignon
десно, код којег је дошло до мутације, (This et al., 2006)

Слика 7. Мутација боје бобица код Пино породице (са лева на десно)- Pinot noir (бобице
црне боје), Pinot gris (бобице сиве боје), Pinot blanc (бобице беле боје), (This et al., 2006)
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Слика бр. 8. Спонтана мутација гена за боју покожице код сорте Жупљанка (Николић,
2012)
Један од најважнијих особина у припитомљавању винове лозе, јесте појава
хермафродитног цвета, што је такође, једна од последица мутација. Није познато када је
ова особина први пут уочена при селекцији, али је уклонила потребу за истовременим
гајењем мушких и женских биљака у винограду (This et al., 2006).
Код већине мутаната виталност је смањена у односу на изворну популацију. Као и код
других биљака и код винове лозе могу се појавити мутанти који носе леталне гене. Ако
је летални ген доминантан или ако се летални рецесивни гени нађу у хомозиготном
стању, мутанти угињавају, док летални рецесивни ген у хетерозиготном стању може да
се одржи већи број генерација. Велика већина мутираних гена је рецесивна, па се у
фенотипу испољава само ако је у хомозиготном стању. Код винове лозе, која је
хетерозиготна биљка, мутације у фенотипу не долазе тако често до изражаја, иако је
наследна промена настала у генотипу (Николић, 2012). Уочене мутације код појединих
сорти, заначајно доприносе процесу оплемењивања, јер се мутанти разликују од
изворне сорте само у једној особини и не морају да прођу кроз јувенилни преиод да би
прородили, и на так начин скраћује се време за добијање нових сорти у односу на
конвенционално оплемењивање.
Од геномских мутација код винове лозе најзначајније су еуплоидија и анеуплоидија.
Еуплоидија представља појаву при којој ћелије садрже једну, две, три или више
потпуних гарнитура хромозома и у зависности од броја генома еуплоиди се деле на:
моноплоиде (2n= x), диплоиде (2n= 2x), триплоиде (2n= 3x), тетраплоиде (2n= 4x) и тд.
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Сви организми који у својим телесним ћелијама садрже три или више гарнитура
хромозома називају се полиплоиди. Поред полиплоидне структуре организма, постоје и
организими који садрже хаплоидан број хромозома. Хаплоиди су организими који у
својим телесним ћелијама садрже хаплоидан број хромозома (n), као и у нормалним
гаметама одређене врсте. Хаплоидне биљке представљају редуковане копије родитеља,
њихови вегетативни органи по правилу су мањи и често су стерилне, па се у природи
могу одржати само код оних биљних врста које се размножавају вегетативним путем,
као што је то случај код винове лозе. Хаплоиди представљају погодан материјал за
генетичка истарживања, јер у хаплоидном стању сви гени долазе до изражаја.
Подвостручењем броја хаплоидних хромозома представља најбржи пут за добијање
хомозиготних линија, посебно код винове лозе чије индивидуално развиће траје доста
дуго (Николић, 2012).
Међу сортама винове лозе, постоји и известан број изразито полиплоидних као што су:
Султанина, Ferral, Heres, Rires са 3n=57 хромозома, Muskat gigas, Sultanina gigas,
Niagara, Delawere, Александриски мускат, Шасла Гигас са 76 хромозома (таб. 1).
Триплоидне форме винове лозе су изузетно ретке и могу се добити укрштањем
диплоидних форми са тетраплоидним, па је тако створена и сорта Tomson Seedless.
Основне карактеристике триплоидних форми су стерилност и изражена бујност, бобице
су бесемене, доброг квалитета и укуса. Такође, у Немачкој је нађен и тетраплоидна
форма Mosel rizling, код које је дошло до спонтане мутације (Пејкић, 1980). Спонтани
тетраплоиди углавном су издвојени код крупноплодних клонов: Ризлинга рајнског,
Ризлинга

италијанског,

Португисца,

Кишмиша

белог

и

црвеног,

Муската

александријског (сл. 9).

Слика 9. Разлике у величини листа, грозда и бобице код тетраплоидне (А) и диплоидне
сорте Ризлинг италијански (Б), (Пејкић, 1980)
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Табела 1. Број хромозома важнијих врста и сорти винове лозе, (Станковић, 1960)
Род
Vitis

Врста
Labrusca
Rupestris
Vinifera
Gigas
Aestivalis
Amurensis
Arizonica
Berlandieri
Bicolor
Californica
Coignetila
Cordifolia
Coriacea
Lincecumii
Monticola
Riparia
Rupestris
Viticola

Сорта

Султанина
Ferral
Heres
Fernao
Rires
Diagalves
Muskat gigas
Sultanina gigas
Tokayer cornichon
Pierce
Delawere
Niagara
Catamba
Александриски
мускат
Joao de santarem
M.C. Hall
Šasla gigas

Број хромозома
38
38
38
76
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
57
57
57
57
57
57
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
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11. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ
11.1. ИСТРАЖИВАЊЕ ГЕНЕТИЧКЕ ВАРИЈАБИЛНОСТИ
ТРАДИЦИОНАЛНИХ СОРТИ СРБИЈЕ
Један од основних циљева утврђивања порекла појединих традиционалних сорти је и
анализа наследног потенцијала кроз утврђивање родитељских парова. Упознавањем
генетичког потенцијала родитеља, кроз селекцију, побољшава се отпорност на болести
и штеточине, повећава се родност, повећава се накупљање шећера у бобицама и др.
Генетички капацитет једне сорте, који је наслеђен од родитеља, има подједнако важну
улогу, као и агроеколошки услови у којима се сорта гаји.
На Пољоприврдном факултету у Новом Саду и Пољопривредном факултету у Земуну,
установљен је однос и повезаност традиционалних генотипова винове лозе у циљу
подржавања развоја регионалне гермплазме и очувању пољопривредног биодиверзитета
(Бешлић и сар., 2012). Анализирано је 22 узорка традиционалних генотипова, помоћу 10
ССР маркера, при чему су узорци сврстани у 12 различитих молекуларних профила
(таб. 2).
Табела 2. Узорци сорти које су укључене у испитивање, њихови различити генетички
профили и њихово подударање са ССР профилима из базе података или са подацима
пронађеним у литературама, (Бешлић и сар., 2012)
Име узорка
Ћилибарка
Ружица/
Кевединка
Креаца
Мускат Крокан
Пловдина 1
Пловдина 2

Извор/
Локација

ССР
профил

Подударање

YUG016
collection
YUG016
collection
YUG016
collection
YUG016
collection

1
2

Cornichon
Blanc
Kövidinka

GrapeGen06
DEU098-1993-191
FEM-IASMA 1061

3

Креаца

4

Muscat Fleur
d‘Oranger

GrapeGen06
DEU098-1980-240
FEM-IASMA1328
GrapeGen06
FRA139-570Mtp11

YUG016
collection
Vineyard
Župsko v.

5
5

Памид

Извор податка

Dzhambazova et al.
(2009)
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Пловдина 3
Сланкаменка
црвена
Прокупац 1
Прокупац 2
Прокупац 3
Прокупац 4
Смедеревка
Сремска зеленика
Тамјаника
НГ 1
Тамјаника
НГ 2

црна
црна

Тамјаника бела 1
Тамјаника бела 3
Тамјаника црвена
Тамјаника бела
Тамјаника
НГ
Зачинак

бела
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Vineyard
Župsko v.
YUG016
collection
YUG016
collection
YUG09
collection
Vineyard
Župsko v.
Vineyard
Župsko v.
Vineyard
Župsko v.

5

7

Dimyat

YUG016
collection
Vineyard
Negotinsko v.
Vineyard
Negotinsko v.

8

Szerémi

YUG016
collection
Vineyard
Župsko v.
Vineyard
Župsko v
Vineyard
Negotinsko v.
Vineyard
Župsko v.
Vineyard
Negotinsko v.

10

5
6
6
Прокупац

GrapeGen06
DEU098-1980-304

6
6

9
Moscato Rosa
9

10

Moscato
Giallo

Dzhambazova et al.
(2009),
FEM-IASMA642
Galbács et al. (2009)
FEM-IASMA1309,
GrapeGen06 ITA3881934
GrapeGen06
DEU098-1980-304
FEM-IASMA3000,
GrapeGen06 ITA388R#1094

10
11

Нема
подударања

11
12

Нема
подударања

Узорци су били прикупљени из колекционих засада или старих винограда. На основу
спроведене анализе, одређени узорци су показали идентичне молекуларне генотипове,
што је био случај са узорцима Тамјаника бела 1, Тамјаника бела 3 и Тамјаника црвена,
чији се ССР профил подудара са профилом сорте Moscato Giallo, сугеришући да се ради
о истој сорти која је погрешно именована (таб. 2). Сорта Moscato Giallo има покожицу
жуте боје, припада мускатним сортама и у северној Италији и Немачкој се још назива и
Goldmuskateller. Док узорци сорти Тамјаника бела и Тамјаника бела НГ, нису наишли на
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подударања ни са једном сортом из базе података или литературе и не одговарају
профилима мускатних сорти. (Бешлић и сар., 2012).
Сорте са префиксом ,,Тамјаника" у називу, су све сорте типа Muscat. Главне разлике
својства у оквиру ,,Тамјаника“ сорте се односи на боју покожице, интензитет ароме и
пол цвета. Покожа може бити плаве или црне боје (Тамјаника црна), црвенкаста
(Тамјаника црвена), жута (Тамјаника жута- није уклучена у ову студију) и зеленкаста
(Тамјаника бела) (сл. 10). Тамјаника црна, црвена и жута имају женски тип цвета, док
Тамјаника бела има хермафродитан цвет (Бешлић и сар., 2012). Сорта ,,Тамјаника“ (од
речи тамјан, тамјана) се сматра нашом најстаријом одомаћеном сортом. Припада групи
Convarietas Orientalis, Subconvarietas Caspica. Сматра се да је код нас дошла са Истока,
са доласком Турака на ове просторе. Такође, њена одомаћеност на овим просторима
углавном се везује за средњовековне винограде у доба Немањића, у централном и
источном делу Србије. Распростањеност варијетета Тамјаника црна у источној Србији,
представља један од могућих путева за њено ширење од источног ка централном делу
Европе, док су Тамјаника бела и Тамјаника црвена углавном биле распрострањене у
централној Србији, у Жупским виноградима и нешто мање у источној Србији (сл. 10).

Слика 10. Варијетети Тамјанике (са лева на десно)- Тамјаника црна, Тамјаника црвена,
Тамјаника бела и Тамјаника жута (http://www.seerural.org/wpcontent/uploads/2010/04/Историја-и-географија-српског-вина.pdf)
Узорак сорте Тамјаника црна НГ1 и Тамјаника црна НГ2 подударао се са профилом
сорте Moscato Rosa (таб. 2). Ова сорта се још назива и Rosenmuskateller у Јужном
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Тиролу и Muscat Ruža Porečki у Хрватској, а сматра се да води порекло из Далмације
(Хрватска). Сорта Мускат Крокан, с друге стране, се узгаја само на локацији која се зове
Бисерно острво у Банатско потиском виногорју и њено порекло није познато. Ова
студија је утврдила генетско подударање са сортом Мускат Fleur d'Oranger, која је
највероватније настала из укрштања Chasselas и Moscato Bianco (таб. 2) (Бешлић и сар.,
2012).
Идентични генотипови потврђени су и код сорти Сланкаменка црвена и Пловдина, чији
профил се подудара са профилом сорте Памид (таб. 2). За њих је већ познато да су
синоними исте сорте, с тим што се назив Пловдин већином користи у Војводини.
Креаца, Ружица и Сремска Зеленика се сматрају традиционалним сортама Панонске
низије (припадају групи Convar Pontica, Subconvarietas Balcanica) и највише су
раширене у Војводини, Мађарској и Румунији. У Војводини, Креаца се још назива и
Банатски ризлинг, док се у Румунији назива Creata и Creata de Banat, што је потврђено и
подударањем њеног ССР профила са сортом Креаца похрањеној у колекцији DEU 098
на Институ за узгој винове лозе у Geilveilerhof у Немачкој (таб. 2). Сорта Ружица се још
назива и Red Dinka и Кевидинка у Војводини, док се у Мађарској назива Kövidinka.
Такође, аутентичност ове сорте потврђена је подударањем профила идентификованим у
колекцији гермпазме FEM - IASMA (таб. 2). Сремска Зеленика се сматра ретком
домаћом сортом са подручја Срема. Установљено је да она има исти генотип са
мађарском сортом Szerémi (Szerémi у преводу значи Сремска Зеленика), (Бешлић и сар.,
2012), таб. 2.
Смедеревка, Прокупац, Пловдина и Зачинак се сматрају нашим традиционалним
сортама које припадају Convarietas Pontica, Subconvarietas Balcanica. Смедеревка се и
данас гаји у многи српским виноградима и добила је име по граду Смедереву, у чијој
околини се гајила у доба Римљана (III век п.н.е). Српска сорта Смедеревка и бугарска
Dimyat су сматране синонимима исте сорту на основу морфолошког описа, што је и
потврђено применом ССР са маркера (таб. 2). Прокупац је распростањену готово у свим
нашим виноградарским областима, посебно у јужној Србији, док се Зачинак углавном
гаји у источној Србија (Тимочки реон). Анализирани узорак сорте Прокупац савршено
одговара профилу Прокупца из колекције DEU098, са којим је упоређен (таб. 2). С друге
стране, ни синоними ни хомоними нису пронађени за сорту Зачинак (таб. 2). Пловдина
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је сорта која је традиционално узгајана заједно са сортом Прокупац у истом
виноградима. Поређењем профила сорте Пловдина, закључено је да она може бити
синоним бугарске сорте Pamid, која је идентична грчкој сорти Pamidi (таб. 2) (Бешлић и
сар. 2012).
На крају Ћилибарка је одомаћена стона сорта грожђа, сматра се да потиче са Блиског
Истока и гаји се углавном на окућницама. Ова сорта је много чешће узгајана пре
филоксерне кризе и може имати различите називе. Ово истраживање је показало
сличност са ССР профилом у оквиру DEU98 колекције, међутим њено име Cornichon
Blanc није сигурно (таб. 2).
На основу генетске повезаности ових сорти изграђен је дендрограм базиран на
различитости матрикса израчунатих из ССР алела (ден. 1). Дендрограм показује четири
главне групе еколошко-географске класификације по Негруљу. Јасну подела између
Мускатне и не Мускате групе је пронађена код соти Мускат Крокан, Тамјаника Бела
НГ, Тамјаника Бела 1 и Тамјаника Црвена НГ, које су укључене у групу Convarietas
Orientalis, Subconvarietas Caspica, док су сви остали генотипови повезани са сортама
мађарског, италијанског и грчког порекла и припадају групи Convarietas Pontica,
Subconvarietas Balcanica (Бешлић и сар., 2012).

50

Сања Милошев

Мастер рад

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
СА ДИСКУСИЈОМ

Дендрограм 1. Груписање блиских сорти засновано на различитим матриксима
израчунатих из ССР алела на 22 локуса за 40 узорака сорти V. vinifera и три подлоге
Vitis sp. Наше сорте су представљене болдованим словима, (Бешлић и сар., 2012)
У другом истраживању спроведеним од стране Штајнера и сар. (2015), анализирано је
укупно 24 генотипа пореклом из балканског региона. Они су установили да се профил
узорка Кадарка бела поклапа са узорком Kadarka Byala (INRA узорак). Узорак сорте
Мустош се поклапа са узорком сорте Mustos Feher, надаље Тамјаника Црна се поклапа
са узорком сорте Muskat Ruza Porecki, Зимско Бело са узорцима сорти Karatsoba,
Karatsova Naousis и Opsimos Lefko (Greek Vitis Database- грчка база података, сматра се
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да је сорта италијанског порекла). Из овога се закључује да су се сортама које су
интродуковане у прошлости, често давала локална имена тако да су на крају сматране
локалним старим сортама тог подручја. Типичан пример је и сорта Жилавка која се
смата веома старом сортом Босне и Херцеговине. Аналаизом њених родитеља утврђено
је да, један од предака Жилавке може бити Фурминт или Alba imputotato или пак Goher
(Штајнер и сар., 2015). ДНК профилисање сугерише генетичку повезаност између сорти
Жилавка и Теран Бели (Prosecco) који се узгаја у Истри (Малетић и сар., 1999).
Резултати спроведени у наведеном истраживању, показују да Жилавка може бити
потомак старе румунске сорте Alba imputotato, која има женски тип цвета и још једане
сорте Доброгостина, позната и као Стара Жилавка, пореклом из БиХ. Упкос томе што се
Жилавка узгаја више од 600 година у БиХ и што важи за веома распрострањену сорту,
не постоје званични подаци о њеном узгоју и селекцији. У списима из XIV века,
спомиње се да је вино од ове сорте пио босански Краљ Твртко. Вино добијено од
Жилавке је веома популарано у БиХ, а такође се може наћи и у Хрватсој, Македонији,
Црној Гори и Србији, где се и даље гаји. Током овог истраживања, такође је
установљено да је узорак сорте Прокупац, узет из колекције у Сремским Карловцима
(Србија), показао сличан алелни профил као и узорак Прокупца из Davis колекције
(USA), тако да ова два узорка деле 73% анализираних алела на 22 локуса. Такође,
узорак Прокупца из БиХ резултирао је идентичним генотипом са узорком Прокупца из
Davis колекције и Прокупца из Vassal колекције. Анализом родитеља утврђено је да
Прокупац из колекције у Сремским Карловцима може бити потомак из укрштања сорти
Прокупац и Terrano, показујући алелно подударање. Могуће објашњење за ово је
погрешно именовање потомстава одређених родитеља, која се понекад третирају исто
као родитељ од кога је сорта настала укрштањем, због документације која није валидна
или погрешног етикетирања сорте (Штајнер и сар., 2015).
Штајнер и сар. су годину дана раније (2014) спровели обилнију студију у коју је било
укључено 196 узорака различитих традиционалних сорти, из пет земаља Западног
Балкана, и то са подручја Босне и Херцеговине (75 узорака), Македоније (18 узорака),
Црне Горе (19 узорака), Србије (57) и Словеније (27). Узорци су анализирани помоћу 22
ССР маркера. Биљни материјал сакупљен је углавном из старих винограда и колекција
сорти винове лозе. Такође, у анализу су укључене и сорте које нису представници ових
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регија, а то су: Barbera, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Пинот црни, Sultanine и
Touriga Nacionalni, које су послужиле као референце за олакшано упоређивање
добијених профила. Спроведен су две анализе генетичке структуре. Прво су
анализирани генотипови који се сматрају старим балканским сортама, а затим су
поређени са западноевропским сортама, које су послужиле као референце и анализиране
су заједно.
Ова анализа идентитета открила је 58 узорака које су биле резултат синонима или
хомонима, и 125 јединствених профила генотипова, који се могу употребити, за
израчунавање статистичког диверзитета. За израчунавање генетичке удаљености у
анализираном скупу генотипова коришћен је удео заједничких алела. Просечан удео
заједничких алела између балканских сорти износи је 35%, што је нижа вредност од
просечне сличности култивара Средње Еуропе (40%) (Штајнер и сар., 2014).
Генотипови су визуелно груписани у девет група, на основу удела заједничких алела
као којефицијент удаљености (ден. 2). Прва и друга група садрже свака по пет сорти,
при чему четири од десет припадају стоним сортама (Далматинка = Alicante Bouschet,
Menigovka IX BIH = Italia, Menigovka и Резаклија). Трећа група обухвата 24 сорте, од
којих је 18 класификовано као група балканских култивара, док су сорте Урбан Црвени
(Urban Rot, Rotwelcher) и Велтлинац Зелени (Veltliner, Gruner Veltliner, Gruner
muscateller) узорковане у Србији и припадају групи Convarietas Occidentalis,
Subconvarietas Gallica. Четврту групу чине референтне сорте који припадају групи
западноевропских сорти, Convarietas Occidentalis. Пету групу чине 22 балканска
култивара. У шестој групи, већина узорака је добијена из колекције у Сремским
Карловцима. Анализа прфила Прокупца СРБ и Прокупца БиХ је показала је да деле
73% заједничких алела, што доказује да су ови генотипови у блиском сродству. Седму
групу углавном чине стоне сорте, заједно са V. rupestris која је такође сврстана у ову
групу. Генотип НПС1ВИ БиХ који се сматра италијанском сортим Diretta Bianca,
показала је најмању удаљеност са Vitis rupestris делећи 17,50% алела. Осму и девету
групу чине култивари узорковани из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Србије и
Словеније, који припадају Convarietas Pontica, Subconvarietas Balcanica.
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Дендрограм 2. Груписање балканских и референтних сорти на основу удела заједничких
алела као којефицијента удаљености, (Штајнер и сар., 2014)
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Последња група садржи три пара култивара који или представљају синониме једне исте
сорте или се предпоставља да су то сорте које су у блиском сродству, јер деле више од
90% алела, а то су Доброгостина и Стара Жилавка обе пореклом из БиХ (деле 93%
алела), Кујунџуша БиХ и Кркошија Шупљица СРБ (95,20% заједничких алела) и
Кркошија Шупљица СРБ и Кркошија БиХ (93,20% заједничких алела) (Штајнер и сар.,
2014).
Из овог истраживања закључено је да највећа генетичка удаљеност постоји између
словенских и македонских сорти, док је најнижа била између словенских и српских
сорти, што се може приписати географској удаљености, будући да је Словенија
географски удаљена од Македоније. Надаље, упоређивање македонских узорака са
бугарским и грчким сортама показала је само два блиска синонима међу свим
упоређеним генотиповима, што показује њихову аутентичност. Упоређени словенски
култивари показали су најближи однос са хрватским сортама, што може бити последица
заједничке трговине комерцијалне руте широм Балкана. С друге стране, српске сорте су
подељене на два одвојена кластер, култиваре Muscat типа, који припадају Convarietas
Orientalis, Subconvarietas Caspica , док су све остале традиционалне српске сорте, имају
карактеристике Convarietas Pontica, Subconvarietas Balcanica групе, у складу са
њиховим пореклом. Удаљеност кластера ових култивара, показала је присуство велике
варијабилности унутар и међу добијеним групама (Штајнер и сар., 2014).
На онову ових анализа, Штајнер и сар. (2014), издвојили су базну колекцију, која
обухвата целокупну генетичку варијабилност анализарног сета узорака. Базна колекција
се састоји од 57 јединствених генотипова, који представљају око 50% или више узорака
из сваке земље: 14 из БиХ, 7 из Македоније, 5 из Црне Горе, 20 из Србије и 11 из
Словеније, што показује богаство алела и високу генетичку варијабилност, која је
присутна у анализираним узорцима. Добијени резултати у овом истраживању могу
послужити као основ за будућу селекцију винове лозе. Балканска група традиционалних
сорти представља неистражен извор нових особина и у том смислу потребно ју је
додатно истражити, како би се обезбедила солидна база за будуће оплемењивачке
програме. Такође, подаци добијени на основу генотипизирања могу послужити као
вредан улаз за будуће упоређивање и структуру анализе већег сета узорака винове лозе
и могућност проширивања истраживање на целу Балканску регију.
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11.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И УПОРЕДНА АНАЛИЗА ВИНА ДОБИЈЕНИХ ОД
ТРАДИЦИОНАЛНИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ СОРТИ
У књизи Мике Петровића ,,Сремско Вино“ из 1884. године први пут су објављене
анализе фрушкогорског вина, које је у то време изузетно цењено. Све до Мохачке битке,
1526. године сремско вино важило је за прво у Угарској, када га је заменило Токајско
вино.
До објављивања Петровићеве књиге, слабо се знало о резултатима научних испитивања
традашњих произведених вина. Нису постојале аналитичке таблице, по којима би
произвођачи могли да контролишу чистоћу произведених вина и које би евентуалне
стране купце могле да упозоре на релативан састав вина. Тадашњим купцима, било је
довољно да вино које купују оцене само дегустацијом, док су трговци винама ретко
када намеравали да продају вино у облику каквом су га и купили, већ се оно у већини
случајева узимало за мешање са другим винима, а неретко и са водом. Сав овај посао
обављао се без познавања састава, па су трговци избегавали куповину вина чији састав
им није био познат или вина која су из неког разлога била променњивих својстава. Како
би се добило мерило за оцену стања, којом би се оценила винска култура у Срему, па и
у осталим рејонима Србије, анализиран је знатан број тадашњих сремских вина
(Петровић, 1884).
Упоређивањем података добијених анализом наших вина са винима из осталих регија,
(Мађарска, Француска и Немачка) сазнало се које су предности, а које мане сремских
вина и како се она могу усавршити.
Петровић (1884) је у својој књизи анализирао 52 врсте сремских вина у периоду од
1862. године до 1888. године и то ,,старо и ново бело вино, старо и ново црно вино,
стари Шилер и слатко вино“. Анализе су вршене на винима старим од 10 до 20 година, а
после филоксерен кризе таква вина се више нису производила. Вина су била претежно
са подручја Сремских Карловаца и из Петроварадина. Анализа је сачињавала
одређивање: специфичне тежине вина, садржај алкохола, укупних киселина, шећера,
екстракта израженог у процентима и специфична тежина вина без алкохола. Добијене
податке за сремска вина, Петровић је упоређивао са подацима других вина на тадашњем
тржишту, и то са мађарским винима: Сексардско црно (Szekszárd- јужна Мађарска),
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Вилањско црно (Вилањска регија Шиклош –Siklós), Будимско црно, Токајско вино за
трпезу (стоно), а такође и са винима ван Угарске, француско и немачко (таб. 3). За
практичне сврхе, купцима и трговцима било је добољно познавање, на првом месту
екстаркта израженог у процентима, садржај киселина и на крају шећера.
У упоредној анализи вина, сремска вина по квалитету не заостају за најцењенијим
винима традашњег тржишта, што оправдава њихов тадашњи статус. По екстракту оно
надмашује остала вина. Садржај алкохола у сремским винима, је нешто нижи него код
мађарских, немачких и француских вина. Петровић ову појаву објашњава да је
анализирани узорак мађарских, немачких и француских вина пореклом само из једне
године, док је код сремских вина било више узорака из различитих година (1862-1888),
што у суштини представља збирни узорак и да међу њима има и таквих која се по
садржају алкохола приближавају старим винима (таб. 3). По садржају укупних киселина
сремско вино заостаје за немачким и француским, а надмашује га само лако вршачко,
које је баш због малог садржаја укупних киселина и нашло пут у тадашњој трговини
(Петровић, 1884), (таб. 3).
Табела 3. Упоредна анализа сремских вина са другим цењеним винима на тадашњем
тржишту, (Петровић, 1884)
Врста вина
Сремско вино
Сремско вино
црно (црно и
шилер заједно)
Сремско вино
бело
Вршачко
Сексардско
црно
Вилањско
црно
Будимско црно
Токајско вино
за трпезу
Јоханисбершко
бело
Бордоско

Година

Специфична
тежина вина
0,9945
0,9946

Алкохол

Екстракт

10,45
11,86

Укупно
киселина
0,63
0,64

0,9945

8,96

0,62

2,43

9,20-11,00

0,38-0,51

1,46-2,02

1875

0,99190,9948
-

12,20

0,65

2,13

1875

-

12,30

0,61

2,48

1868
1856

0,9934

13,90
13,40

0,66
0,69

2,13
2,69

1842

0,9917

10,00

0,51

2,06

1875

0,9950

12,55

0,60

2,33

2,66
2,87

1862-1888

1881
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За своју анализу Петровић је сакупњао узорке вина без разлике у квалитету, са
наведених локалитета (Сремски Карловци и Петроварадин), а од произвођача једино је
захтевао гаранцију да је произведено вино ,,право природно“. У тадањем Срему,
владала је позната злоупотреба мешања вина са водом. Ретко је било крчмара ,,у којима
се точи право, натурално вино, него мање више - крштено“. (Петровић, 1884). Због
разблаживања вина, многи страни трговци су се одвраћали од куповине сремских вина,
што је нарушавало њихов углед, чиме се може овјаснити опадање њихове продаје и
потржње.
Према утвђеној анализи, сремско вино сврставало се међу најврснија вина на тадашњем
тржишту. Прва хемиска анализа која је урађена 1884. године послужила је као доказ о
квалитету, а такође и као тест за доказивање могућих превара. Установљени су
параметри који карактеришу сремска вина, који до тада нису постојали, а такође се
могло утврдити да ли је неко вино чисто или разблажено.
У данашње време хемијска анализа састава грожђа који одређују квалитет вина састоји
се у мерењу садржаја шећера, киселина, екстракта и мирисних материја и према
њиховом садржају одређује се моменат бербе. Код сорти које се данас гаје, редовно из
године у годину, прате наведени параметри: датум бербе, принос изражен у кг/м², маса
грозда у грамима, садржај шећера у %, садржај киселина у г/л и напад ботритиса
(Botrytis cinerea) изражемог у %.
Данас је познато око 1000 једињења која улазе у састав грожђа и вина, али се сматра да
је њихов број много већи. Хемијски састав вина зависи од више различитих фактора,
као што су: сорте винове лозе, степена зрелости и здравственог стања грожђа, утицај
земљишта, прехране, климе, начина винификације и неге вина, као и од још многих
других фактора (http://www.tehnologijahrane.com/enciklopedija/tehnologija-proizvodnjevina). Да би подаци о саставу вина били међусобно успоредиви, хемијске анализе вина
обавља се по утврђеним поступцима који су прописани од стране OIV-а. Према овим
методама, састав произведених вина креће се у границама наведеним у табели 4.
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Табела 4. Хемијски састав произведених вина
(http://www.tehnologijahrane.com/enciklopedija/tehnologija-proizvodnje-vina)
Компонента
Вода
Алкохол (етанол, виши алкохоли, алифатични алкохоли)
Киселине (винска, лимунска, јабучна, млечна)
Минерали (K, Ca, Na, Mg, Fe, Mn, Cu, Co, Zn, F, J, Se)
Витамини (C, B1, B2, PP фактор, витамин
P, пантоненска киселина, B6, B12, H)
Алдехиди, танини, естри, азотна једињења, ароматична
једињења, феноли
Салицилна киселина

Садржај
75-85%
8-15%
4,5-15 г/л
1,5-3,5 г/л
у малим количинама
у малим количинама
Око 60 мг/л

Сорте које се данас гаје могу се грубо поделити према квалитету вина које се од њих
добијају

на

три

групе

(http://www.tehnologijahrane.com/enciklopedija/tehnologija-

proizvodnje-vina):
 Сорте за високо-квалитетна вина, које се одликују способношћу накупљања
великих количина шећера (који обезбеђује садржај алкохола од 13-15%), имају
специфичан сортни мирис, арому и хармоничан однос свих других састојака.
 Сорте за квалитетна вина, чији је садржај алкохола 11-13%. Ова вина имају
карактеристичну боју, хармоничан однос свих састојака, али по мирису заостају
за претходном групом.
 Сорте за обична стона вина, немају способност накупљања већих количина
шећера у грожђу (обично имају до 16%). Исто тако, и по садржају киселина
обично заостају иза претходне две групе, а вино од њих је сиромашно мирисним
материјама. Обично дају велике приносе, а од њих се производе масовна вина.
Ако би се упоредиле вредности добијене из Петровићеве анализе сремских вина (1884),
која су важила за високо квалитетна на тадашњем тржишту, са винима која се
производе данас, може се закључити да би се ова вина по свом садржају, данас
сврставала у групу квалитетних и обичних вина, заједно са винима која се и данас
производе од сорти у оквиру групе Pontica Balcanica, што је и карактеристично за ову
групу сорти.
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12. ЗАКЉУЧАК
Укупна количина расположивог наследног материјала код одређене врсте и њених
дивљих сродника означава се као гермплазма. Урбанизацијом и развојем пољопривреде
свакодневно се уништава драгоцени изворни материјал. Очување гермплазме винове
лозе постаје важно из више разлога. Оно треба да пружи могућност за стварање нових
генотипова, како сорти тако и подлога винове лозе, којe ће моћи да задовоље потребе за
храном данашњих и будућих генерација људи. Последњих година предузимају се
одговарајући напори различитих удружења, као што су: EUCARPIA (European
Association for Research on Plant Breeding- Европско удружењe за истраживање у
оплемењивању биља), ISHS (International Society for Horticultural Science- Међународно
друштво за хортикултурне науке), IBPGR (International Board for Plant Genetic ResourcesИнтернационални савет за биљне генетичке ресурсе), као и OIV (Office International of
Vine and Wine- Међународна канцеларија за лозу и вино) и UPOV (The International
Union for the Protection of New Varieties of Plants- Међународно удружење за заштиту
нових биљних генетичких ресурса), која се труде да се сакупе, сачувају и проуче
генетичку варијабилност племенитих сорти винове лозе и њених дивљих сродника, како
би овај материјал могао да се искористи у производњи и оплемењивању. У ту свху
оснивају се колекције- банке гена. Њихов примарни задатак је да сачувају сву генетичку
разноликост у оквиру појединих врста.
Основ за изградњу савремених банки гена у виноградарству представљају матични
засади соти и подлога, селекционисани садни материјал и дивљи сродници винове лозе.
Начин чувања у облику живих чокота у ампелографским колекцијама је веома добро
решење за потребе банке биљних гена. Он омогућава дуготрајно чување биљака на
којима је истовремено могуће обављати њихову карактеризацију и евалуацију, а са њих
се могу узимати и узорци за размену материјала. У нашој земљи банке гена за винову
лозу налазе се у ампелографској колекцији у Сремским Карловцим, у Радмиловацу и
Нишу. База података о сортама које се чувају у генбанкама широм света доступне су
јавно путем интернета (Europen Vitis Datebase - http://www.eu-vitis.de/index.php).
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Настојањем произвођача да првенствено гаје сорте које дају најбоље резултате, односно
најбоље финансијске ефекте, долази до потискивања из производње традиционалних
генотипова, са великом вероватноћом да се оне изгубе. На тај начин долази до сужавања
генетичке варијабилности тј. ерозије гена. Наша земља суочена је са брзом ерозијом
гермплазме традиционалних сорти винове лозе. Иако ове сорте имају велику вредност,
оне су слабо истражене. Из тог разлога треба им посветити пажњу, јер су се одржале на
овим просторима дуги низ година, прилагодиле се датим климатским условима,
одомаћиле се и људи су их размножавали и узгајали. Оне су резултат традиције и
прехрамбених навика људи, који живе на овим просторима и као такве треба да
представљају вински идентитет регије у којој су још увек заступљене.
Губљење многих традиционалних сорти је оправдано, јер је већина њих осетљива на
измрзавање, услед деловања ниских температура током зиме, а такође већина њих даје
вино слабијег квалитета, која не могу парирати винима добијеним од квалитетнијих
сорти. Виноградари који се одлучи за њихово гајење морају бити свесни чињенице да је
њихово узгајање, теже, скупље и ризичније. Произвођачи вина из Сремских Карловаца
се не усуђују да гаје традиционалне сорте на већим површинама, иако би то желели.
Садњу ових сорти на већим површинама окарактелисали су као ризичан подухват и
свако од њих се и даље држи устаљених правила производње и коришћења стандарних
сорти, које су заступљене у данашњем сортименту. Чак и ако би се определили за овај
правац, углавном би се то свело на мале површине, у виду пробног теста.
Иако наше старе (традиционалне) сорте дају једноставна вина, она су ипак посебна, јер
су везана искључиво за ову регију, те у винском туризму имају значајну улогу. Сама
вредност ових сорти лежи у томе да су опстале на овом подручју стотинама година, да
су успешно преживеле огроман притисак природне селекције, издржале многе
неповољне стресне ситуације (сушу, мразеве), као и то да су опстале на пешчаним
теренима оскудним водом и хранивима. Људи су их заволели, преко њих негују
традицију и успомене стотинама година, тако да су постале део њихове културе.
Балкански генетички фонд винове лозе је слабо истражен. Традиционалне сорте су
запостављене и потребно је извршити њихову клонску селекцију, сертификацију и на
тај начин пропагирати њихово масовније ширење, нарочито за потребе винског
туризма. Иако виноградарство представља значајну област пољопривреде у нашој
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земљи у последњих година није му указана довољна пажња. Као последица лоше
аграрне политике дошло је до драстичног смањења обима производње, површине под
виноградима су знатно смањене, а последњих деценија је више винограда искрчено него
што је засађено. Како данас индивидуални сектор обухвата 85% укупних површина,
потребно је да држава подстакне његов будући развој. Да би се прекинуо тренд опадања
и да би се покренуо сам развој виноградарства, потребно је подићи најмање 1500-2000ха
нових младих засада годишње (Марковић, 2008). Такође, потребно је увести новине у
области производње и промета. Према мишљењу стручњака, у нашој земљи постоје
одлични услови за афирмисање традиционалних сорти винове лозе (Марковић, 2008).
Тржиште је засићено комерцијалним сортама, наша земља не успева да произведе вина
која би парирала онима на тржишту ЕУ и потребно је произвоњу усмерити на нов
асортиман и освајање нових тржишта. За разлику од других пољопривредних култура
(пшенице, кукуруза, сунцокрета, шећерне репе и др.) потрошач не зна од које сорте
добија одређени производ, нити му је то одлучујући фактор приликом куповине, док
код куповине вина, потрошачи захтевају информације о сорти од које је вино
произведено, као и регије из које потиче. По угледу на остале виноградарске земље у
Европи, треба организовати понуду традиционалних вина у којој би се промовисала и
регионална особеност земље, чиме можемо посебно да се похвалимо.
Новине у виноградарству тешко се уводе, а произвођачи их исто тако тешко прихватају
и ретко се одлучују за гајење традиционалних сорти, јер је њихова производња ризична
и непопуларна. Могућност, која би имала перспективу је и производња еколошких вина
заснована на принципима све популарније органске производње хране. Последњих
година све се више наглашава важност здраве исхране, као и напитака, односно пића
произведених по еколошким нормама. Произведена вина на овај начин, веома су
тражена на иностраном тржишту, а у нашој земљи постоје услови за овај вид
производње.

62

Сања Милошев

Мастер рад

ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРА


Аврамов, Л., Циндрић, П., Ковач, В., (1987): Значај оплемењивања винове лозе
за унапређење виноградарства. Југословенско виноградарство и винарство 5,
2-7.



Adam-Blondon, Anne-Françoise, Martínez-Zapater, J., Kole, C., (2011): Genetics,
genomics and breeding of grapes. Science Publishers, New Hampshire.



Архив у Сремским Карловцима, АУСК, САНУ, (1930): Карловци. Историјски
град, Српска патријаршија, центар фрушкогорског виноградарства, место излета
и летовања, Српска манастирска штампарија, Сремски Карловци, бр. 475.



Bešlić, Z., Todić, S., Korać, Nada, Lorenzi, S., Emanuelli, F., Grando, M. S., (2012):
Genetic characterization and relationships of traditional grape cultivars from
Serbia. Vitis 51 (4), 183–189.



Боројевић, С., Боројевић, Катарина, (1971): Генетика. Универзитет у Новом
Саду, Културни центар, Нови Сад.



Бошковић, Јелена, Исајев, В., (2007): Генетика, прво издање. Мегатренд
Универзитет, Београд.



Влаховић, Б., (2008): Тржиште агроиндустријских производа, специјални део.
Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад.



Димић, Ж., (2011): Сремски Карловци. Каирос, Сремски Карловци.



Ердухељи, М., (1894): Историја Новог Сада. Издавачка књижарница и
штампарија А. Пајевића, Нови Сад.



Eyduran, S. P., Ercisli, S., Akin, M., Eyduran, E. (2016): Genetic characterization of
autochthonous grapevine cultivars from Eastern Turkey by simple sequence
repeats (SSRs). Biotechnology & Biotechnological Equipment, 30, 1, 26- 31.



Живковић, Ј., (1902): Виноградарство, I издање. Издање Матице српске, Нови
Сад.

63

Сања Милошев



Мастер рад

ЛИТЕРАТУРА

Иванишевић, Д., Јакшић, Д., Кораћ, Нада, (2015): Виноградарски атлас. Попис
пољопривреде 2012, Пољопривреда у Републици Србији, Републички завод за
статистику, Београд.



Историјски архив Града Новог Сада, ИАГНС, фонд 1, фасцикла: киг, документ
бр.: 8097.



Историјски архив Града Новог Сада, ИАГНС, фонд 1, фасцикла: киг, документ
бр.: 13711.



Историјски архив Града Новог Сада, ИАГНС, фонд 1, фасцикла: киг, документ
бр.: 16841.



Јагић, И., (1888): Извештај о путовању по Јужној Францезкој ради
проучавања виноградарских радова проти филоксери. Тискара народних
новина, Загреб.



Јакшић, Д., Иванишевић, Д., Ђокић, Виолета, Брбаклић Тепавац, Марина, (2015):
Вински атлас. Попис пољопривреде 2012, Пољопривреда у Републици Србији,
Републички завод за статистику, Београд.



Константиновић, В., (1882): Карловци са њиховом околином. Штампарија
Косте Павловића, Сремски Карловци.



Кораћ, Нада, Циндрић, П., Папрић, Ђ., Куљанчић, И., Медић, Мира, Иванишевић
Д., Божовић, П., (2007): Аутохтоне и старе одомаћене сорте винове лозе у
фрушкогорском

виногорју.

Часопис

за

пољопривреду:

Савремена

пољопривреда, Дневник-Пољопривреник, Пољопривредни факултет, Нови Сад,
248-255.


Куљанчић, И., (2007): Виноградарство: винова лоза, та божанска биљка.
Прометеј, Нови Сад.



Лазић, С., (1976): 1700 година виноградарства и винарства Фрушке горе.
Привредна комора Војводине, Групација за производњу воћа, грожђа и вина,
Форум, Нови Сад.



Лазић, С., (1982): Виноградарство и винарство Фрушке горе. Матица српска,
Нови Сад.



Латиновић,

Драгана,

Трифуновић,

Љиљана,

(2001):

Традиционално

виноградарство и винарство у Војводини. Пољопривредни музеј, Кулпин.
64

Сања Милошев



Мастер рад

ЛИТЕРАТУРА

Малетић, Е., Кароглан Контић Ј., Пејић И., (2008): Винова лоза. Школска књига,
Загреб.



Малетић, Е., Преинер, Д., Пејић, И., (2012): Унутарсортна варијабилност и
клонска селекција винове лозе. 14. Конгрес воћара и виноградара Србије са
међународним учешћем, Врњачка Бања, Зборник радова и апстракта, 71-78.



Maletić, E., Sefc, K. M., Steinkellner, H., Karoglan-Kontić, J., Pejić, I., (1999):
Genetic characterization of Croatian grapevine cultivars and detection of
synonymous cultivars in neighbouring regions. Vitis 38, 79-83.



Марковић, Бранкица, (2016): Виноградарска терминологија Војводине.
Докторска дисертација, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови
Сад.



Марковић, Душанка, (2011): Још литар један... Каталог изложбе виноградарства
и винарства Фрушке горе, Музеј града Новог Сада, Нови Сад.



Марковић, Душанка, Гачић, Дивна, (2002): Од чокота до капљице:
виноградарство и винарство Сремских Карловаца, каталог изложбе. Музеј
града Новог Сада, Нови Сад.



Марковић, Душанка, Самарџија, П., Лазић, Л., Лазић, В., Болта, Даринка, (2012):
Виноградарство и винарство у Војводин. Културно-историјско друштво
ПЧЕСА, Клуб 100П плус, Нови Сад.



Марковић, Милијана (2008): Стратегија развоја виноградарства у Србији.
Друштво аграрних економиста Србије, Београд.



Мере противу филоксерне заразе, Закон и међународна конвенција о
извршењу овог Закона, правила о раду извештача и правила одбора за
потпомагање свију радова око проналажења и угушивања заразе у
Краљевини Србији. Краљевско-српско Министарство народне привреде,
Оделење за земљорадњу и сточарство, Краљевска српска државна штампарија,
Београд, 1885.



Милић, Д., Еленов, Р., Булатовић, Мирјана (2002): Анализа производње и
потрошње грожђа и вина у балканским земљама. Зборник радова
међународног научног скупа, Београд.

65

Сања Милошев



Мастер рад

ЛИТЕРАТУРА

Милошевић, Мирјана, Драгин, С., Стегић, М., (2009): Биљни и генетички
диверзитет у пољопривреди. Пољопривредни факултет Нови Сад.



Николић., Д., (2012): Оплемењивање винове лозе. Монографија, Флеш,
Београд.



Орфелин, З., (1885): Искусни подрумар. Штампарија браће Јовановић, Панчево.



Пејић, И., Малетић, Е., (2012): Анализа гермплазме и идентификација сорти
винове лозе молекуларним маркерима. 14. Конгрес воћара и виноградара
Србије са међународним учешћем, Врњачка Бања, Зборник радова и апстракта
63-70.



Пејкић, Б., (1980): Оплемењивање воћака и винове лозе. Научна књига,
Београд.



Петровић, К., (1955): Порекло, економско стање и занимање карловачког
становништва у XVIII веку. Рад војвођанских музеја 4, Нови Сад , 168-181.



Петровић, М., (1884): Сремско вино, Neun und vierzig Analysen syrmischer
Weinе. Српска штампарија дра Светозара Милетића, Нови Сад.



Petrović, Sofija, Dimitrijević, M. (2012): Genetic erosion of diversity in cereals.
Genetika, 44, 2, 217-226.



Пивац, Татјана, (2008): Виноградарство и винарство у туристичкој понуди
Војводине. Докторска дисертације, Универзитет у Новом Саду, Природноматематички факултет, Нови Сад.



Пивац, Татјана, (2012): Вински туризам Војводине. Монографија, Универзитет
у Новом Саду, Природно-математички факултет.



Попадић., П., (1886): Виноградарство и подрумарство. Српска штампарија дра
Светозара Милетића, Нови Сад.



Прва Југословенска јужнобанатска задруга лозних расадника, Бела Црква,
(1938): Ценовник Прве југословенске јужно банатске задруге лозних
расадника са матичњаком и сортиментским виноградима = Preis und Sorten
Liste der Erste Jugoslavisch Südbanater Rebschulengenossenschaft mit Mutteranlagen
und Sorten Weingärten. Бела Црква.



Rakonjac, Vera, Korać, Nada, Todić, S., Medić, Mira, Bešlić, Z., Kuljančić, I.,
Ivanišević, D., Popov, M., (2014): Genetic diversity of a Serbian grapevine
66

Сања Милошев

Мастер рад

ЛИТЕРАТУРА

germplasm collection based on morphoagronomic characteristics. Genetika, 46, 3,
719- 730.


Републички Завод за статистику: Статистички годишњак Републике Србије за
2015. годину, Пољопривреда, Београд.



Републички Завод за статистику: Статистички годишњак Републике Србије за
2016. годину, Пољопривреда, Београд.



Стајић, В., (1941): Привреда Новог Сада 1748-1880. Из архива Новосадског
магистрата, Матица српска, Нови Сад.



Станковић, Д., (1960): Оплемењивање воћака и винове лозе. Завод за издавање
уџбеника народне републике Србије, Београд.



This, P., Lacombe, T., Thomas, M., (2006): Historical origins and genetic diversity
of wine grapes. Trends in Genetics, 22, 9, 511-519.



Ћирић, Ђ., (2014): Вина и винородни терени Баната. Службени гласник,
Београд ,144.



Циндрић, П., (1981): Оплемењивање винове лозе. Пољопривредни факултет,
Нови Сад.



Циндрић, П., (2004): Сортимент винове лозе у Војводини- некада и сада.
Воћарство

и

виноградарство,

Научно-стручни

часопис

друштва

воћара

Војводине, 4, 32-37.


Циндрић, П., Кораћ, Нада, (2011): Аутохтоне сорте Војводине. Воћарство и
виноградарство, Научно-сручни часопис друштва воћара Војводине, IX, 4-9.



Циндрић, П., Кораћ, Нада, Иванишевић, Д., Медић, Мира, Hajdu, Edit, Biszttray,
G., D., Lázár, J., Szegedi E., (2011): Сорте винове лозе, садни материјал и
болести. Agroinform Kiadó és Nyomda Kft., Budapest.



Циндрић, П., Кораћ, Нада, Ковач, В. (2000): Сорте винове лозе. III издање,
Прометеј, Нови Сад.



Štajner, Nataša, Tomić, Lidija, Ivanišević, D., Korać, Nada, Cvetković- Jovanović,
Tatjana, Beleski, K., Angelova, Elizabeta, Maraš, Vesna, Јavornik, Branka, (2014):
Microsatellite inferred genetic diversity and structure of Western Balkan
grapevines (Vitis vinifera L.). Tree Genetics & Genomes 10, 127–140.

67

Сања Милошев



Мастер рад

ЛИТЕРАТУРА

Štajner, Nataša, Tomić, Lidija, Progar, V., Pokorn, T., Lacombe T., Laucou, V.,
Boursiquot, J. M., Jakovnik, B., Bacilieri, R. (2015): Genetic clustering and
parentage analysis of Western Balkan grapevines (Vitis vinifera L.). Vitis, 54
(Special Issue), 67–72.



Weising, K., Nybom, Hilde, Wolff, K., Kahl, G., (2005): DNA Fingerprinting in
Plants, Principles, Methods, and Applications, Second Edition. CRC Press, Taylor
& Francis Group, USA.



http://www.vinopedia.rs/?page_id=495, (02.08.2017.; 21:07).



http://www.seerural.org/wp-content/uploads/2010/04/Историја-и-географијасрпског-вина.pdf, (02.08.2017.; 21:07).



http://faostat.fao.org/, (05.08.2017.; 15:00).



http://www.tehnologijahrane.com/enciklopedija/tehnologija-proizvodnje-vina,
(08.08.2017.; 22:01).



http://vocarstvo.rs/saveti/vinogradarstvoo/341-stare-sorte-vinove-loze,(03.09.2017.;
22:17).

68

