
20:00 21:00 Регистрација учесника и коктел добродошлице

08:00 Регистрација учесника
09:00 09:30 Свечано отварање конгреса

09:30 09:50
Пленарно излагање - Стање и преспективе 

производње воћа
Зоран Кесеровић

09:50 10:05
Пленарно излагање - Стање и преспективе 

производње грожђа и вина 

Драгослав 

Иванишевић
10:05 10:20 Представљање генералног спонзора - VanIperen
10:20 10:35 Представљање генералног спонзора - AgroFresh
10:35 11:05 Кафе пауза

Генетика и оплемењивање 

воћака и винове лозе
11:05 11:25

Геноми 204 одомаћене и дивље врсте Vitis 

vinifera  откривају историју и генетско 

порекло Европског винског грожђа 

Gabriele Di Gaspero

11:25 11:40
Проучавање репродуктивних параметара и 

родности сорте шљиве тимочанка
Ивана Глишић

11:40 11:55
Дивна , петра  и лана  нове сорте шљиве из 

Института за воћарство, Чачак
Небојша Милошевић

11:55 12:10

Особине перспективних хибрида пљоснате 

брескве [Prunus persica (L.) Batsch var. 

platycarpa ]

Драган Николић

12:10 12:25

Помолошке особине хибрида дуње из 

комбинације укрштања лесковачка  × 

тријумф

Александар Радовић

12:25 12:40

Камбијална активност и наслеђивање 

анатомских карактеристика код 

припадника рода Prunus

Мирјана Љубојевић

12:40 12:55

Прелиминарни резултати квантитативних и 

квалитативних карактеристика грозда 

старих сорти винове лозе на подручју 

Херцеговине

Татјана Јовановић-

Цветковић

12:55 13:05 Представљање спонзора - Corteva
13:05 14:00 Ручак

14:00 14:15
Нове стоне сорте винове лозе – леонтина 

и валентина
Николић Драган

14:15 14:30

Испитивање цитогенетског статуса семена 

добијених унакрсном оплодњом и 

самооплодњом код појединих аутохтоних и 

регионалних сорти грожђа у Републици 

Северној Македонији

Биљана Коруноска

14:30 14:45

Истраживања у циљу клонске селекције 

локалних сорти винове лозе (Жупско 

виногорје, виноградарски рејон Три 

Мораве, Србија)

Дарко Јакшић

14:45 15:00

Evaluation of Furmint (Vitis vinifera subsp. 

vinifera 'furmint') clones in the Tokaj wine 

region

Antal Kneip

15:00 15:15
Осмотрене промене биоклиматских 

индекса у виноградарским рејонима Србије

Мирјам Вујадиновић 

Мандић

15:15 15:30
Утицај земљишне суше на минерални 

састав језгре бадема
Славица Чолић

15:30 15:45

Дуготрајна конзервација гермплазме 

воћака применом различитих техника 

криопрезервације у Институту за 

воћарство, Чачак

Татјана Вујовић

Понедељак  28.02.2022.

Уторак 01.03.2022.

Физиологија и екологија 

воћака и винове лозе



15:45 16:00

Способност прилагођавања слабобујних 

кандидата подлога за вишњу и трешњу на 

променљиве услове средине

Тијана Наранџић

16:00 16:10 Представљање спонзора - EHO DOO
16:10 16:45 Кафе пауза

Берба, чување и технологија 

прераде воћака и винове 

лозе

16:45 17:05

Степен зрелости воћа - важан чинилац 

квалитета сировине у производњи воћних 

ракија

Бранко Поповић

17:05 17:20
Сензорна оцена клубских сорти јабуке у 

климатским условима Источне Србије
Јована Књегињић

17:20 17:35
Калцијум карбонат као нови извор 

калцијума за фолијарне третмане воћака
Ненад Магазин

17:35 17:50
Утицај третмана примењених након бербе 

на складишну способност сорти кајсије
Маја Миловић

17:50 18:05

Ефекти примене биорегулатора у почетним 

фазама развоја плода на квалитет 

одабраних врста воћа након бербе

Јасна Мастиловић

18:05 18:20

Квалитет ракија од нових генотипова 

коштичавог воћа добијених коришћењем 

два уобичајена поступка прераде у Србији

Бранко Поповић

18:20 18:35

Критичне тачке ефикасне примене 

Харвисте (1-МЦП пред бербу) за квалитет и 

организацију бербе јабуке и крушке, на 

основу резултата у Србији и ЕУ

Славиша Шестић

18:35 18:45 Представљање спонзора - BAYER

Агротехника воћака и винове 

лозе 08:00 08:20

Примена биорегулатора са циљем 

побољшања квалитета плодова коштичавог 

воћа

Бисерка Милић

08:20 08:35
Утицај начина гајења на принос и квалитет 

плодова високожбунасте боровнице
Александар Лепосавић

08:35 08:50

Утицај секторијалне резидбе на 

продуктивност, вегетативни раст и квалитет 

плода сорте боровнице ‘Duke ’ (Vaccinium 

corymbosum  L.) гајене у супстрату

Јасминка Миливојевић

08:50 09:05

Сортне специфичности у функцији оцене 

ефикасности резидбе шљиве у 

интензивним засадима

Миљан Цветковић

09:05 09:20
Категоризација вегетативних тачака раста 

леске као основ иновирања резидбе на род
Гордана Ђурић

09:20 09:35

Утицај проређивања цветова на родност и 

квалитет плода сорте јабуке златни 

делишес

Драган Радивојевић

09:35 09:50
Иновативне и одрживе технологије за 

гајење воћака
Маријана Пешаковић

09:50 10:00 Представљање спонзора - AgroSava
10:00 10:30 Кафе пауза

10:30 10:45
Значај квалитета воде за наводњавање у 

воћарству
Јасна Грабић

Среда 02.03.2022.



10:45 11:00
Потенцијал примјене RGB камера у насаду 

јабуке
Реа Вртодушић

11:00 11:15

Формирање варијабилних мапа апликације 

пестицида у засаду вишње у складу са 

диференцијалним вегетационим 

индексима

Владимир Вишацки

11:15 11:30

Утицај противградне мреже и ране 

дефолијације на садржај неких хемијских 

једињења у листу и шири сорте тамјаника

Бешлић Зоран

11:30 11:45
Значај присуства заперака у појединим 

деловима зеленог зида шпалира
Предраг Божовић

11:45 12:00

Утицај дефолијације и умањења приноса на 

квалитет грожђа и вина код сорти каберне 

совињон и пробус

Младен Калајџић

12:00 12:15

Негативне последице неговања два 

ластара, приликом стварања стабла, у првој 

или другој години од садње

Иван Куљанчић

12:15 12:25 Представљање спонзора - Galenika Fitofarmacija
12:25 13:30 Ручак

Заштита воћака и винове 

лозе 13:30 13:50

Традиционалне и иновативне методе за 

фитосанитарно побољшање садног 

материјала винове лозе

Pierfederico La Notte

13:50 14:05

Појава црне трулежи грожђа (Guignardia 

bidwellii  (Ellis), anamorph Phyllosticta 

ampelicida ) током 2021. године у 

виноградима Србије

Јованка Петровић

14:05 14:20

Присутност америчког цврчка и златне 

жутице винове лозе у виноградима на 

подручју града Илока у 2020. години

Мато Дрењанчевић

14:20 14:35

Абиотички и биотички фактори који су 

утицали на појаву болести стабала винове 

лозе у Токајском винском региону, 

Мађарска

Péter Balling

14:35 14:50
LL017: нови биљни екстракт за јачање 

биљака – огледи на виновој лози
Sudiro Cristina

14:50 15:00 Представљање спонзора - ARTEVOS
15:00 15:30 Кафе пауза

15:30 15:45

Мониторинг браон мраморасте стенице 

(Halyomorpha halys ) у воћњаку као основа 

за примену одговарајуће стратегије 

сузбијања

Драган Вајганд

15:45 16:00

Антифунгална активност етеричног уља 

Lamiaceae  против узрочника болести 

киселе трулежи цитруса Geotrichum citri-

aurantii

Merve Kara

16:00 16:15

Вирус шарке шљиве и чачанска родна  - 

утицај на динамику превременог опадања 

плодова, принос и квалитет
Иван Глишић

16:15 16:30

Идентификација изолата Pseudomonas 

syringe који изазивају симптоме 

бактериозне пламењаче на стаблима 

крушке и дуње у провинцији Јозгат у 

Турској

Murat Öztürk

16:30 16:45

Праћење стеница у засадима леске и 

боровнице са акцентом на браон 

мраморасту стеницу (Halyomorpha halys )

Алксандра Коњевић



16:45 16:55 Представљање спонзора - KEFO

17:00 18:00
Округли сто/Седница научног воћарског 

друштва Србије
20:00 Свечана вечера

Четвртак 03.03.2022.
09:00 Стручна екскурзија

*Организатор задржава право изменe сатницe програма


