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ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ВИНОГРАДАРСТВА У 
СРБИЈИ 

* Винова лоза је на просторима данашње Србије присутна 
више хиљада година (Винча, Гроцка и др.); 
* За ширење културе гајења винове лозе заслужни су 
Трачани и Грци, а највише Римљани; 
* Цар Домицијан 92. год. н.е. уводи забрану гајења в. лозе и 
производње вина у свим провинцијама изван Апенинског 
полуострва; 
* Забрану гајења укида цар Пробус  
(276-282.н.е.) и обнавља виноградарство у  
провинцијама Панониа, Галија и Мезија; 
 
 



* Ширење хришћанства у раном средњем веку је позитивно утицало 
на развој виноградарства; 
* Властелини и српске династије дају значајан допринос развоју 
виноградарства; 
* У средњевековној Србији виноградарство доживљава процват у 
време династије Немањића (од 12. до 14. века), посебно на 
манастирским и властелинским имањима); 
* Сви српски владари су поклањали пажњу виноградарству (темељи 
данашњих рејона); 
* У време цара Душана Силног (1331-1355), законски је уређена 
обавеза обраде винограда, заштита квалитета вина и забрањено 
мешање воде и вина; вино се транспортовало “виноводом” – 25 км до 
подрума у Сврчину и Рибнику; 
* Заслужни за развој виноградарства  
и винарства у Србији су и кнез  
Лазар Хребљановић, деспот Стефан  
Лазаревић, деспот Ђурађ Бранковић; 
 

 



* Продирањем Турака на ове просторе  виноградарство 
назадује; Забрањује се гајење винских сорти; 
* Прогоњено српско становништво сели се на север носећи и 
винову лозу; 
* На просторима Војводине, а нарочито у Срему, 
виноградарство се интензивно развило у време Хабсбуршке 
монархије; 
* Средином 19. века развој виноградарства је прекинула 
штеточина филоксера;  
* Увођењем калемљења домаће лозе на отпорне америчке 
подлоге проблем је решен;  
* Крајем 19. века оснивају се бројни лозни расадници 
(Смедерево, Буково, Јагодина, Александровац) и 
виноградарско-винарске задруге; 
* Прва задруга, Венчачка, основана је 1903. године у селу Бања 
код Аранђеловца; 
 
 



* Током Првог и Другог светског рата српско виноградарство 
назадује и пропада; 
* После Другог светског рата виноградарство напредује, 
оснивају се велика државна имања, граде се велике винарије 
(Навип, Рубин, Виножупа и др.); 
* Запоставља се производња вина на индивидуалном 
сектору, долази до прекида традиције производње вина у 
оквиру породичних газдинстава; 
* Од 1970. године законом је забрањено да виноградари сами 
производе и продају вина већ да произведено грожђе предају 
великим винаријама које држе монопол; 
* Долази до крчења винограда и смањивања површина под 
виновом лозом, губитка аутохтоних сорти; 
* Тек последњих пар деценија виноградарство се полако 
обнавља;  



РАЗВОЈ НАЧИНА ГАЈЕЊА И СОРТИМЕНТА  
ВИНОВЕ ЛОЗЕ 

* Бројни историјски 
документи потврђују дугу 
традицију, културу гајења 
винове клозе и квалитет 
наших вина; 
* Нема много писаних 
докумената о начину гајења 
и сортименту винове лозе у 
Србији све до XVIII века; 
 
* Прва важнија књига  
потиче из 1783. године – 
,,Искусни подрумар” 
Захарије Орфелин 



* Прокопије Болић - 1816. 
године у Будиму објавио је 
књигу ,,Совершен виноделац” 
   
* Описао 35 сорти винове лозе 
које су гајене пре појаве 
филоксере на Фрушкој Гори 
(Чавчица, Црни грашац, Скадарка, 
Радовинка, Мирковача, Црвена 
динка, Овчи репак, Смедеревка, 
Пловдина црна и др.) 
 



ЦРНИ ГРАШАЦ ЧАВЧИЦА 



* До појаве филиоксере (средина 19. века), винова лоза је гајена врло 
једноставно - На сопственом корену, са преко 10.000 чокота по ха, без 
икакве заштите; 
* Након решавања филоксерне кризе и обнове винограда (после 1880 
године), подизању винограда се поклања већа пажња; Припрема 
земљишта за садњу, лозни калемови, растојање 1х1м, заштита против 
пламењаче и пепелнице; 
* По завршетку Првог светског рата шире се директно родни хибриди 
прве генерације (Oтело, Ноа, Жакез и др.); 
 
* По завршетку Другог светског рата - велике промене у начину гајења 
винове лозе. На великим друштвеним имањима уводе се шпалирски 
узгоји са средње високим и високим стаблом, растојање садње се 
прилагођава постојећој механизацији (3х1м), унапређује се технологија 
производње вина; 
* Углавном се гаје интродуковане западноевропске сорте за квалитетна 
бела и црвена вина (Траминац, Рајнски ризлинг, Италијански ризлинг, 
Шардоне, Бургундац бели, сиви, црни и др.), а врло мало стоне сорте; 
* Рејонизацијом су севернији рејони били предодређени за гајење белих 
винских сорти (Војводина), а јужнији, топлији за гајење црних винских 
сорти. 
 



* Тек у последњих пар деценија у Србији 
долази до квалитативног напретка у 
виноградарству и винарству; 
 
* Захваљујући подстицајним мерама 
државе, развоју саветодавне службе  
и активностима научно-образовних 
установа, технологија виноградарско-
винарске производње се осавремењује; 
 
* Уводе се нове технологије у 
виноградарску праксу: користи се 
клонски селекционисан, сертификован 
садни материјал, избору сорти се 
посвећује већа пажња, смањује се 
растојање између редова и у реду (2,0-2,7 
х 0,6-0,8м), користи се специјализована 
механизација; 



* Постепено се уводи интегрални концепт производње, а расте 
интересовање виноградара за увођење органске производње 
вина; унапређује се технологија производње вина, набавља се 
квалитетна опрема, уводе савремени технолошки поступци; 
* Достигнут је завидан ниво квалитета вина, уводи се систем 
географског порекла, удружују се винари у оквиру ознака 
географског порекла; 
* Обим производње је још увек ограничен; 
 
 



СОРТИМЕНТ ВИНОВЕ ЛОЗЕ У СРБИЈИ  
 

Према рејонизацији, све сорте се сврставају у следеће групе:  
 
1. Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте  
2. Препоручене/дозвољене интернационалне сорте  
3. Препоручене/дозвољене домаће створене сорте  
 
*  Интернационалне сорте доминирају и вероватно ће и у будућности бити 
у предности јер дају квалитетна, светски позната, препознатљива вина.  
* Аутохтоне сорте су запостављене, треба извршити клонску селекцију и 
сертификацију и пропагирати њихово масовније ширење, нарочито за 
потребе винског туризма.  
* Новим домаћим сортама треба посветити већу пажњу, упознати 
произвођаче и потрошаче са њиховим квалитетом и гајити их на већим 
површинама.  



ПОЦЕРСКО –ВАЉЕВСКИ РЕЈОН 







АКТУЕЛНИ СОРТИМЕНТ ВИНОВЕ ЛОЗЕ  
ПРЕПОРУЧЕНЕ/ДОЗВОЉЕНЕ СОРТЕ ЗА КВАЛИТЕТНА ВИНА СА ГЕОГРАФСКИМ 

ПОРЕКЛОМ (К.П.К. И К.Г.П.К) ЗБИРНО СВИ РЕЈОНИ 

СОРТЕ ЗА БЕЛА ВИНА 
АУТОХТОНЕ И РЕГИОНАЛНЕ  ДОМАЋЕ СТВОРЕНЕ  ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ  

БАГРИНА ГОДОМИНКА CHARDONNAY 

БАКАТОР БЕЛИ ЖУПЉАНКА MUSCAT OTTONEL 

БУВИЈЕ КЛАДОВСКА БЕЛА MALVASIA 

ЕЗЕРЈО НЕОПЛАНТА MANZONI 

КЕВИДИНКА СИЛА PINOT BLANC 

КРЕАЦА PINOT GRIS 

МЕДЕНАЦ БЕЛИ RIESLING 

МУСКАТ КРОКАН RIESLING ITALICO 

СЛАНКАМЕНКА ЦРВЕНА RKACITELI 

СРЕМСКА ЗЕЛЕНИКА SAVGNIN ROSE (TRAMINER) 

СМЕДЕРЕВКА SAUVIGNON BLANC 

ТАМЈАНИКА БЕЛА SEMILLION 

ФУРМИНТ SYLVANER 

TREBIANO (UGNI BLANC) 

SYLVANER 



СОРТЕ ЗА РОЗЕ ВИНА (К.П.К. И К.Г.П.К.) 
АУТОХТОНЕ И РЕГИОНАЛНЕ  ДОМАЋЕ СТВОРЕНЕ  ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ  

ВРАНАЦ НЕГОТИНКА CABERNET SAUVIGNON 

ПРОКУПАЦ CABERNET FRANC 

ПОРТУГИЗЕР GAMAY NOIR 

СКАДАРКА MERLOT 

ФРАНКОВКА MALBEK 

MARSELAN 

MUSCAT DE HAMBOURG 

PINOT NOIR  

PETIT VERDOT  

REGENT 

REBO 

SHIRAZ (SYRAH) 

PROKUPAC 
GAMAY 

MERLOT 

CABERNET SAUVIGNON 



СОРТЕ ЗА ЦРВЕНА ВИНА (К.П.К. И К.Г.П.К.) 
АУТОХТОНЕ И РЕГИОНАЛНЕ  ДОМАЋЕ СТВОРЕНЕ  ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ  

ВРАНАЦ НЕГОТИНКА CABERNET SAUVIGNON 

ЗАЧИНАК ПРОБУС CABERNET FRANC 

КАВЧИНА GAMAY NOIR 

ПОРТУГИЗЕР MERLOT 

ПРОКУПАЦ MARSELAN 

СКАДАРКА MALBEK 

ТАМЈАНИКА ЦРНА PINOT NOIR 

ФРАНКОВКА PETIT VERDOT 

REGENT  

REBO 

SHIRAZ (SYRAH) 

СОРТЕ БОЈАДИСЕРИ 
ALICANTE H. BOUSCHET 
GAMAY TEINTURIER 
KRAJINSKI BOJADISER 
ZAČINAK 
ŽUPSKI BOJADISER 

ALICANTE H.B. 

TAMJANIKA CRNA 

PROBUS 



ИНТЕРСПЕЦИЕС СОРТЕ  - СОРТЕ БУДУЋНОСТИ 
•КВАЛИТЕТ (IV, V, VI ГЕНЕРАЦИЈА) 
•ОТПОРНОСТ ПРЕМА МРАЗЕВИМА  
•ОТПОРНОСТ ПРЕМА ГЉИВИЧНИМ БОЛЕСТИМА 
•ПОГОДНЕ ЗА АЛТЕРНАТИВНЕ ОБЛИКЕ ПРОИЗВОДЊЕ  
  (ИНТЕГРАЛНА, ОРГАНСКА) 
* НЕПРАВЕДНО ДЕГРАДИРАНЕ  
 

• ДОМАЋЕ СТВОРЕНЕ БЕЛЕ ВИНСКЕ  
СОРТЕ: 
•ПЕТРА 
•БАЧКА 
•ПЕТКА 
•РУБИНКА 
•ПАНОНИА 
•МОРАВА 
•КАНДИДАТИ ЗА НОВЕ СОРТЕ 

ПЕТРА 

БАЧКА 

ПАНОНИА 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ 
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