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Циљ предмета:
Предмет треба да омогући студенту стицање знања и разумевања основне улоге и значаја
микроорганизама у екосистемима, интеракције између биљака и микроорганизама, адаптације
микроорганизама на различите услове спољашње средине, улоге микроорганизама у процесима
биоремедијације земљишта и вода загађених различитим органским и неорганским загађивачима
Исход предмета:
Студент треба да буде оспособљен и упознат са улогом биљака и микроорганизама у процесима
биоремедијације и њеном значају за поправку и очување природних екосистема.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Фиторемедијација и биљке суперакумулатори тешких метала. Улога микроорганизама у
фиторемедијацији. Деградација органских једињења помоћу микроорганизама. Коришћење биљака и
микроорганизама као биофилтера за уклањање органских и неорганских једињења. Утицај метода
биоремедијације на еколошки систем. Познавање механизама усвајања различитих врста полутаната од
стране микроорганизама, тестирање способности различитих биљака и микроорганизама на усвајање
тешких метала у земљишту и водама
Практична настава
Извођење једноставнијих огледа, вештина правилног избора метода биоремедијације, као и биљака и
микроорганизама у циљу уклањања токсичних материја из екосистема, повезивања теоријског знања са
конкретним резултатима испитивања и правилно тумачење резултата. испитивања биоремедијације.
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6. Уџбенички материјал и радни листови у припреми.
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