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Наставно-научната и апликативната дејност на Институтот се фокусира на одгледување на растенијата и примена на 
биотехнологијата во растителното производство. Опфтени се областите од поледелството, градинарството и цвеќарството, 
овоштарството, лозарството и винарството, генетиката и селекцијата на растенијата и агрометеорологијата. Студиските програми 
се фокусираат на различни технологии за производство на: поледелски култури, тутун, овошје, зеленчук, цвеќе, грозје и вино, и 
нивната интеракција со животната средина, нагласувајќи ги агроклиматски фактори и биодиверзитетот. Растителната генетика се 
фокусира на генетската варијабилност на земјоделските култури и како нивните особини може да се подобрат преку селекција. 
Образованието и истражувањето од областа на селекцијата и растителната биотехнологија, имаат стратешко значење за 
зајакнување и развој на долгорочна конкурентност на индустријата.

КАТЕДРИ
Катедра за агрометрологија
Катедра за генетика и селекција
Катедра за градинарство и цвеќарство
Катедра за лозарство и винарство
Катедра за овоштарство
Катедра за преработка на поледелски производи
Катедра за специјално поледелство 

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

Диплома (8 семестри)
Поледелство
Студентите запишани во оваа студиска програма се здобиваат со знаења во областа на поледелското производство, физиологијата 
на растенијата, модерните агротехнички практики, заштитата на растенија, генетиката и селекцијата на растенијата, како и за 
основата на нивните преработки. 

Градинарство и цвеќарство
Главната цел на студиската програма е да ги подготви студентите со теоретски и практични вештини за производство на зеленчук, 
цвеќе и декоративни растенија, со професионален пристап во користењето на природните ресурси и заштитата на животната 
средина.

Овоштарство и лозарство
По завршувањето на оваа студиска програма, студентите се оспособени за користење на научните и технолошките сознанија 
во областа на овоштарството и лозарството, како и за организирање, управување и контрола на процесот на производство. 
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Дипломираните студенти се подготвени за градење кариера во локалното и комерцијално производство во областа на 
овоштарството и на лозарството, маркетингот, контролата на квалитетот, продажбата и т.н.

Лозарство и винарство (енологија)
Република Македонија е земја со долга традиција во производството на грозје и производството на вино. Поради тоа, оваа 
програма се фокусира на производството на грозје, производите од грозје и винарството. Покрај теоретските предавања, значаен 
дел од процесот на студирање е посветен на практичните аспекти во лозарството и производството на вино.

Преработка на земјоделски производи - растително производство
Дипломираните студенти на оваа студиска програма постигнуваат стручност и компетентност во областа на растителната 
биотехнологија, преработките на храна, исхраната, физичко-хемиските својства на суровините за преработка, технологијата за 
производство на храна од растително потекло, како и безбедноста и квалитетот на храната.

Магистерски студии
(Четири и два семестри)

Растителна биотехнологија
Модули: Поледелство, Градинарство и цвеќарство, Овоштарство, Производство на вино, Генетика и селекција на растенија, 
Преработка на поледелски производи, Лозарско производство, Производство на алкохолни пијалоци.

Докторски студии (6 семестри)
Растителна биотехнологија
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Гордана ПОПСИМОНОВА

Редовен професор

Област: Зеленчук, Заштитени простори 

Катедра за градинарство и цвеќарство

gpopsimonova@fznh.ukim.edu.mk 

Рукије АГИЧ

Редовен професор

Област: Зеленчук, Органско производство, 
Семепроизводство и послебербени технологии

Катедра за градинарство и цвеќарство

rukieagic@fznh.ukim.edu.mk

Звезда БОГЕВСКА

Доцент

Област: Зеленчук

Катедра за градинарство и цвеќарство

zvezda@fznh.ukim.edu.mk

Маргарита ДАВИТКОВСКА

Доцент

Област: Цвеќе и декоративни растенија

Катедра за градинарство и цвеќарство

margaritad@fznh.ukim.edu.mk

Михаил ПЕТКОВ

Редовен професор

Област: Енологија, Сензорно оценување 
на вино

Катедра за лозарство и винарство

mpetkov@fznh.ukim.edu.mk

Звонимир БОЖИНОВИЌ

Редовен професор

Област: Ампелографија, Производство на вино

Катедра за лозарство и винарство

zvonko.bozinovik@fznh.ukim.edu.mk
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Петар ХРИСТОВ

Редовен професор

Област: Општо лозарство, 
Производство на садници

Катедра за лозарство и винарство

phristov@fznh.ukim.edu.mk

Крум БОШКОВ

Редовен професор

Област: Органско лозарство, Ампелографија

Катедра за лозарство и винарство

krum.boskov@fznh.ukim.edu.mk

Златко ПРЦУЛОВСКИ

Асистент

Област: Ампелографија

Катедра за лозарство и винарство

zprculovski@fznh.ukim.edu.mk

Дане БОШЕВ

Редовен професор

Област: Житни култури

Катедра за специјално поледелство

dbosev@fznh.ukim.edu.mk

Златко АРСОВ

Редовен професор

Област: Тутун и преработка на тутун

Катедра за специјално поледелство

zlatko.arsov@fznh.ukim.edu.mk

Зоран ДИМОВ

Редовен професор

Област: Индустриски култури

Катедра за специјално поледелство

zdimov@fznh.ukim.edu.mk
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Татјана ПРЕНТОВИЌ

Редовен професор

Област: Фуражни култури

Катедра за специјално поледелство

tprentovic@fznh.ukim.edu.mk

Ромина КАБРАНОВА 

Вонреден професор

Област: Тутун и преработки на тутун

Катедра за специјално поледелство

romina@fznh.ukim.edu.mk

Љубомир МАРИНКОВИЌ

Редовен професор

Област: Селекција на растенија

Катедра за генетика и селекција

ljubomir@fznh.ukim.edu.mk

Соња ИВАНОВСКА

Редовен професор

Област: Генетика и селекција на растенија

Катедра за генетика и селекција

s.ivanovska@fznh.ukim.edu.mk

Мирјана ЈАНКУЛОВСКА

Вонреден професор

Област: Генетика и селекција на растенија

Катедра за генетика и селекција

mirjanajankulovska@yahoo.com

Марјан КИПРИЈАНОВСКИ

Редовен професор 

Област: Овоштарство

Катедра за овоштарство

kmarjan@fznh.ukim.edu.mk
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Тошо АРСОВ

Вонреден професор

Област: Овоштарство

Катедра за овоштарство

arsovt@fznh.ukim.edu.mk

Бојан ПОПОВСКИ

Вонреден професор 

Област: Овоштарство

Катедра за овоштарство

bojanp@fznh.ukim.edu.mk 

Сребра ИЛИЌ-ПОПОВСКА

Редовен професор

Област: Агроклиматологија

Катедра за агрометрологија

srebraip@fznh.ukim.edu.mk

Игор ИЉОВСКИ

Виш лаборант
 
Област: Индустриски култури,  
Заштитени простори, Зеленчук

Iiljovski@fznh.ukim.edu.mk

Павлина ДАСКАЛОВА

Лаборант

Област: Лозарство и овоштарство

Оливера БОЈЧЕВСКА

Лаборант

Област: Генетика и селекција
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