
Географско порекло винаГеографско порекло вина  

• У складу са тежњом Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде  

    да развије виноградарско-винарску 

производњу Србије и унапреди производњу 

вина са географским пореклом и промоцију 

српских вина, Пољопривредни факултет и 

Катедра за виноградарство активно су се 

укључили у овај подухват. 



Пољопривреди факултет Пољопривреди факултет   
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www.agrifaculty.bg.ac.yuwww.agrifaculty.bg.ac.yu  
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Географско порекло винаГеографско порекло вина  

• Вршац 

• Ердевик 

• Александровац 

• Топола 

• Неготин 

• Ниш 

• Врање 

 

•• РадмиловацРадмиловац  

  



  

  

Виноградарство је једна од 
најизазовнијих научних дисциплина 
у пољопривреди и повезује више, на 

први поглед, неспојивих 
компоненти привредног и 

социјалног развоја друштва. 



Више од 100 фактора утиче на 
пораст, развитак винове лозе, 
сазревање, бербу, поступке у 

преради и у чувању грожђа после 
бербе.  

 



..  

«Наши виногради се простиру кроз Наши виногради се простиру кроз 
нејлепше пределе и зато вински нејлепше пределе и зато вински 
сектор лежи у срцу социјалног и сектор лежи у срцу социјалног и 

економског живота у бројним економског живота у бројним 
пољопривредним регионима широм пољопривредним регионима широм 

Континента»Континента»[1][1]..    



..  

Прихватањем понуђене идеје и Прихватањем понуђене идеје и 
њеном реализацијом на сопстевном њеном реализацијом на сопстевном 
терену уклапамо се у одржив развој терену уклапамо се у одржив развој 

пољопривреде.пољопривреде.    
[1] Marian Fischer Boel, Комесар за 

пољопривреду и рурални развој Европске 
Уније у уводном извештају «У сусрет 

одрживом европском винском сектору», 
Брисел 2007 



 

..  
Главне мере реформе у сектору ЕУГлавне мере реформе у сектору ЕУ  

Укидање мера за регулацију Укидање мера за регулацију 

тржиштатржишта  

Забрана шаптализације Забрана шаптализације 

(дозвољена у оквиру О.И.В.(дозвољена у оквиру О.И.В.--а)а)  

Сви произвођачи ће производити Сви произвођачи ће производити 

вино искључиво од грожђа и шире вино искључиво од грожђа и шире 

која није субвенционисанакоја није субвенционисана  



Финансирање добровољног крчења Финансирање добровољног крчења 

виноградавинограда  

• Прве године 7 174 евра 

• Пете године 2 939 евра 

• Ограничено крчење на стрмим 

теренима 

• Процена 200 000 ха искрчено 

• Буџет за крчење 430 милиона евра    

                                   59 милиона евра 



Помоћ по пољопривредном газдинствуПомоћ по пољопривредном газдинству  

• Све површине под лозом могу 

добијати јединствену помоћ 

• Циљ: Одржавање добре кондиције 

винограда и квалитета грожђа 

• Гарантује неугрожавање животне 

средине 



Енолошке праксеЕнолошке праксе  

• ЕУ ће одобрити енолошке праксе 

установљене су у оквиру О.И.В.-а за 

производњу вина намењеног за извоз у 

земље чланице О.И.В.-а 

• Задржаће се забрана на увоз шире ради 

производње вина и за мешање вина из 

ЕУ са винима из увоза 



Укидање ограничењаУкидање ограничења  

1. јануара 20141. јануара 2014    

  
• За подизање винограда  

• Конкурентни произвођачи могу да 

повећају површине 

• Одлука о повећању површина 

зависиће од способности произвођача 

да прода произведено вино  



Регулација обележавања (етикетирањаРегулација обележавања (етикетирања) 

• Концепт квалитетних вина засниваће се на 
њиховом географском пореклу 

• Вина са географским пореклом поделиће се 
на  

а) Вина са ознаком географског порекла  

б) Вина са контролисаним географским 
пореклом 

• Етикетирање ће одговарати потребама 
потрошача 



Националне субвенцијеНационалне субвенције--  изналажење изналажење 

сопствених решењасопствених решења  

• Заједнички буџет  

 - 623 милиона евра за 2009. год 

 -  83 милиона евра од 2015. год. 

• Финансијска помоћ -држава ће располагати 

и зависиће од  

а) површина под виноградима 

б) производње и историјских трошкова 

  



Националне субвенцијеНационалне субвенције  

• Промовисање у трећим земљама 

• Реструктуирање или промена 

винограда 

• Подршка зеленој берби 

• Нове мере за руковођење кризама 



Мере руралног развојаМере руралног развоја  

• Оспособљавање и едукација младих 
пољопривредника  

• Подршка побољшању продаје 

• Подршка удружењима и организацијама 
произвођача грожђа и вина 

• Буџет за рурални развој у  

2009. год  - 100 милиона евра 

2014. год  - 400 милиона евра  

искључиво за виноградарсковинарске регионеискључиво за виноградарсковинарске регионе  

  



Промовисање и информисање у земљама Промовисање и информисање у земљама 

ван ЕУван ЕУ  

• Агресивна кампања са буџетом од 120 
милиона евра 

• Земље чланице би партиципирале уз 
суфинансирање Уније са 50% 

• Спроводиће се нове кампање 
информисања у оквиру ЕУ у вези са 
винома са географским пореклом, са 
суфинасирањем  ЕУ са 60% 



Istorija prinosa 

Izvor podataka E. Le Roy LadirieIzvor podataka E. Le Roy Ladirie 

Historie du climate depuis lHistorie du climate depuis l’’an mil, an mil, 

vol.1,vol.1,  19831983, p. 81, p. 81    

Wilson E. James: Terroir The role of Wilson E. James: Terroir The role of 

Geology, Climate in the Making of Geology, Climate in the Making of 

France Wine, 2004France Wine, 2004    
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Površine pod vinovom lozom (O.I.V. 2000) 
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Vodeće zemlje u svetu - 75 % od ukupne površine (O.I.V., 2000) 



Graf. 2 Vrednost proizvedenog vina u EU-27 - prosek za period 2002-

2006. god.
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Ukupna površina pod vinogradima u Srbiji  

(000 ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, 
2007. godina 
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Proizvodnja grožđa (000 t) i vina (000 hl)  

1 tona~600 l ili 6 hl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Izvor podataka: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  
   Republike Srbije, 2007. godina 
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Proizvodnje vina - raspored po okruzima  

 

•Izvor podataka: Ministarstvo 
poljoprivrede, šumarstva i 
vodoprivrede R. Srbije 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Poršine u Srbiji pod vinovom lozom i količina Poršine u Srbiji pod vinovom lozom i količina 

proizvedenog grožđaproizvedenog grožđa  
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Teroa (francuski Terroir) Teroa (francuski Terroir)   

SVE ŠTO JE POTREBNO ZA VINO JEDNOG 

REGIONA 

“Ko želi da razume velika vina, potrebno je 

da shvаti koncept sopstvenih teroa” 

 H. Koleš Bavarski instut za vinogradarstvo 

 



Pojam reči Teroa teško je definisatiPojam reči Teroa teško je definisati  

“francuska reč koja označava ukus zemljišta”“francuska reč koja označava ukus zemljišta”  

(vinski leksikon, H. Dipel, 1993) 

“mnogo diskutovan termin koji označava “mnogo diskutovan termin koji označava 
potpuno prirodno okruženje za bilo koji potpuno prirodno okruženje za bilo koji 

vonogradrasko područje”vonogradrasko područje”  

(J. Robertson, 1994) 

“ТТeroa obuhvata dva aspekta: fizički i eroa obuhvata dva aspekta: fizički i 
mentalnimentalni”  stav većine stručnjaka 



Teroa (francuski Terroir)Teroa (francuski Terroir)  

Fizički aspekt 

• Topografija 

• Reljef (položaj, 

ekspozicija, nagib) 

• Karakteristike zemljišta 

• Mikroklimu 

• Ekosistem 

• Stanište 

Sorta/Podloga/Zemljište 

Mentalni aspekt 

• Ljudski faktor i njegov 

uticaj na nastanak vina 

• Koliki se pridaje značaj 

pokazuju definicije: 

“Potpis vinograda i 

vinara” 

• “Stil proizvodnje vina” 

• “Razumevanje za vino” 

• (H. Jonson) 

 

 



Teroa (francuski Terroir)Teroa (francuski Terroir)  

“Neophodna komponenta za aromu i 
karakter vina” (Robert Parker) 

“Teroa je majka svake vinove loze” 

( Wolfganag Siebek) 

“Terоа” je francuska reč, poreklom iz 
Burgundije; objedinjuje sve neophodne 

činioce za nastanak specifičnog vina 
jednog regiona” 



Teroa (francuski Terroir) Teroa (francuski Terroir)   

Teroa obuhvata Geologiju, Pedologiju, 

Klimu, Uticaj hidrologije, Položaj 

vinograda,  Sortiment (lozna podloga i 

plemka) Obradu i način proizvodnje vina 

u jednom regionu i  na kraju оbuhvata 

VINOGRADARA i VINARA 

Sklop ovih fizičkih i mentalnih odlika 

jednog vinogradarskog regiona čini 

njegova vina posebnim 



 

Teroa (francuski Terroir) Teroa (francuski Terroir)   

• Koncept Teroa u vinogradarskim rejonima 
pridaje značaj određenim svojstvima i zbog 
toga postoji izvesna razlika po rejonima 

• U Bordou Teroa prevestveno podrazumeva 
zemljište 

• U Burgundiji to je položaj vinograda za sortu 
npr. Burgundac  

• U Nemačkoj to je reljef, mikroklima i položaj 



Teroa (francuski Terroir) 

Prekookeanske zemlje ističu pojedine 
vinograde: 

Calera Jenesen Pinot Noir Kalifornija 

Beaux Freres Pinot Noir Oregon 

Giaconda Pinot Noir Australia 

Ata Rangi Pinot Noir Novi Zeland 

Hamilton Rusell Piot Noir Južna Afrika  

 


