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О НАЗИВИМА И ОСНОВНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА 

СОРТИ ВИНОВЕ ЛОЗЕ У ВОЈВОДИНИ 
 

У раду су представљени и анализирани називи за сорте винове 
лозе забележени на терену Војводине, у три виноградарска региона: 
Фрушкогорском (у Срему), Вршачком (у Банату) и Региону суботич-
ко-хоргошке пешчаре (у Бачкој). Поред тога, наведене су и основне 
карактеристике забележених сорти. 

Кључне речи: српски језик, дијалектологија, виноградарска 
лексика, називи за сорте винове лозе, терен Војводине. 
 
 

Увод 
 
Војводина1 као пространа и плодна равница погодна је за ра-

зноврсну пољопривредну производњу. Највећи део земљишта је под 
ораницама (1.793.572 ха или 88, 3%), затим под пашњацимиа 
(112.643 ха или 6,3%), под ливадама (37.959 ха или 2,1%), под воћња-
цима (18.408 ха или 1%) и под виноградима (11.450 ха или 0,6%). 
Највише се гаје кукуруз и пшеница, затим индустријско биље (сунцо-
крет, шећерна репа и соја) и на крају поврће и крмно биље. За ратар-

                                                 
 brankicama@gmail.com 
** Овај рад је настао у оквиру пројекта Дијалектолошка истражи-

вања српског језичког простора (бр. 178020), који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.  

1 Подаци су преузети из Српске енциклопедије, II (В–вшетечка), Нови 
Сад: Матица српска – Београд: Српска академија наука и уметности, Завод 
за уџбенике, 2013, 576–636. 
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ску производњу најповољнији су терени лесних заравни и дилувијал-
них тераса (заузимају око 2/3 површине Војводине), док су за повр-
тарску производњу најпогоднија земљишта на алувијалним равнима. 
На падинама планина и пешчарама земљиште је изузетно погодно за 
воћарску и виноградарску производњу. Тако да највише винограда 
има у подножју Фрушке горе, Вршачких планина и на терену Субо-
тичко-хоргошке пешчаре. 

У раду су представљени и анализирани називи за сорте винове 
лозе, уз навођење њихових основних карактеристика. Корпус чини 
грађа прикупљена на терену Војводине у три виноградарска региона: 
Фрушкогорском (у Срему), Вршачком (у Банату) и Региону суботич-
ко-хоргошке пешчаре (у Бачкој).2 Забележени називи класификовани 
су на следећи начин: 3 

1. Страни називи за сорте, преузети и фонетски и(ли) морфоло-
шки прилагођени изговору српског језика,  

2. Називи који указују на порекло сорте, односно на крај/ место 
из којег сорта долази, 

3. Називи мотивисани неком од особина плода.4 
 
1. Страни називи за сорте, преузети и фонетски и(ли) мор-

фолошки прилагођени изговору српског језика 
 
У ову групу сврстани су страни називи за сорте винове лозе, 

који су преузети и фонетски и(ли) морфолошки прилагођени изгово-
ру српског језика. Проблемом туђица у дијалекатској лексици бавио 
се Д. Ћупић у свом раду, наводећи да постоје три варијанте примања 
туђица у језик (који их прима): 1. да се фонетски и морфолошки при-
лагоде језику који их прима, 2. да се страна реч преузме и изговара 
као у матичном језику и 3. да се страна реч изговара онако како се у 
матичном језику пише (Ћупић 1984: 199). У нашој грађи забележени 
су називи сорти преузети из следећих језика: из турског (áфус5, 

 
2 Грађа за ово истраживање део је ширег корпуса за докторску дисер-

тацију Виноградарска терминологија Војводине, одбрањену на Филозофском 
факултету у Новом Саду, 2016. године. 

3 Класификација је преузета из одељка Тематска структура у Жуп-
ском виноградарском речнику (в. Богдановић–Вељковић 2001: 78–79). 

4 О све три групе назива видети и код Богдановић–Вељковић 2001 и 
Кашић 1971. 

5 Према Богдановић–Вељковић назив потиче највероватније из тур-
ског (од афуз/ хафуз – онај који зна читав Куран напамет; чувар и Алија – 
муслиманско мушко име) (уп. 2001: 78). 
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афусáли, афусалија), затим из француског преузето је највише нази-
ва, с обзиром на то да и саме сорте воде порекло из ове земље 
(кабèрне6 са акценатским ликом каберне, мèрло7 са морфолошким 
ликом мèрлот, семион8, совињон9 са акценатским ликом совѝњон, 
шардоне10 са акценатским ликом шардòне, шесла11 или плèменка 
(бела и црвена) и бувије12), из мађарског èзерјо13 и из немачког 
ризлинг14. Међу побројаним сортама има винских и стоних. Винске 
сорте су оне од којих се производе бела и црна вина, док су стоне 
сорте оне чије се грожђе користи у свежем стању, одмах после бербе 
или после одређеног времена, или се прерађује (Куљанчић 2007: 171–
182). Сорте од којих се производе бела вина су: бувије (гаји се у Фру-
шкогорском региону), семион (гаји се у Вршачком и Фрушкогорском 
региону), совињон (гаји се у сва три региона), езерјо (гаји се у Регио-
ну суботичко-хоргошке пешчаре), шардоне (гаји се у сва три регио-
на) и ризлинг, код којег разликујемо три врсте: (и)талијански, рајнски 
и банатски (или креаца). Међу њима једино се банатски ризлинг 
(креаца) гаји само у Вршачком региону, док су остале врсте засту-
пљене у сва три региона. Сорте од којих се производе црна вина су: 
каберне совињон (гаји се у сва три региона) и мерло (гаји се у Фру-
шкогорском и Региону суботичко-хоргошке пешчаре). Стоне сорте 
из ове групе су: афус/ афусали/ афусалија (највише се гаји у Фру-
шкогорском региону, а забележена је и у једном пункту у Вршачком 
региону) и шасла или племенка (гаји се у Фрушкогорском и Региону 
суботичко-хоргошке пешчаре). 

 

 
6 Може бити каберне совињон (фр. Cabernet sauvignon) и каберне 

франк (фр. Cabernet franc) (в. Аврамов 1996: 55–57). 
7 Од фр. Merlot (в. Куљанчић 2007: 177). 
8 Од фр. Semillon (в. Богдановић–Вељковић 2001: 78). 
9 Од фр. Sauvignon (в. Богдановић–Вељковић 2001: 78). 
10 Од фр. Chardonnay (в. Богдановић–Вељковић 2001: 78). 
11 Од фр. Schaselas (в. Богдановић–Вељковић 2001: 78). 
12 Ова сорта је у ствари пореклом из Горње Радгоне у Словенији, а 

направио је (К)лотар Бувије 1900. године, по коме је и добила име. „Le Bou-
vier est un cépage blanc cultive en Europe centrale: Autriche, Hengrie, Slovaquie 
et Slovénie“ (преузето са https://www.1001degustations.com/cepage-313-
bouvier.html). И. Куљанчић за сорту бувије (bouvier) бележи и назив 
радгонска ранина (уп. 2007: 175). 

13 Мађарска сорта пореклом са Горњег Дунава или из околине Хонта 
и Nоgráda (уп. Сорте винове лозе... 2011: 18). 

14 Од нем. Riesling (в. Богдановић–Вељковић 2001: 78). 

https://www.1001degustations.com/cepage-313-bouvier.html
https://www.1001degustations.com/cepage-313-bouvier.html
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2. Називи који указују на порекло сорте, односно на крај/ 
место из којег сорта долази 

 
Друга група окупља називе који указују на порекло сорте и да-

ље се дели у две подгрупе у зависности од тога да ли се ради о дома-
ћим или страним називима: 

 
2.1. Домаћи15 називи који указују на порекло сорте су сле-

дећи: бачка, беòградска рана, жупљанка, прòкупац (Прокупље), 
сланкàменка (Сланкамен у Срему), скадарка или кадарка (Скадарско 
језеро), смедеревка и дèмир кàпија. Међу њима, сорте од којих се 
производе бела вина су: бачка (гаји се у Региону суботичко-хорго-
шке пешчаре), жупљанка (гаји се у Фрушкогорском и Вршачком ре-
гиону), сланкаменка бела и црвена (гаји се у Фрушкогорском регио-
ну) и смедеревка (гаји се у Фрушкогорском и Вршачком региону). 
Сорте од којих се праве црна вина су: прокупац (гаји се у Фрушко-
горском и Вршачком региону) и (с)кадарка (гаји се у Региону субо-
тичко-хоргошке пешчаре; то је стара винска сорта, карактеристична 
за Палићки крај, а среће се и у понеком пункту у Фрушкогорском ре-
гиону). Стоним сортама из ове групе припадају: београдска рана (га-
ји се у Фрушкогорском региону) и демир капија (гаји се у Фрушко-
горском и Региону суботичко-хоргошке пешчаре). 

 
2.2. Страни називи који указују на порекло сорте су: 

бургундац са акценатским ликом бургундац (према покрајини Бургун-
дији у Француској), ѝталија, портогизер (према луци Порто у Пор-
тугалији), траминац (према италијанском месту Трамину), фрàнцӯз/ 
французица, хàмбург (према истоименом немачком граду) и црвена 
маџарка/маџàруша (други назив за сланкаменку). Од побројаних сор-
ти, винске, и то оне од којих се праве бела вина су: бургундац бели16 
(гаји се у Вршачком и Региону суботичко-хоргошке пешчаре) и сиви 
бургундац17 (гаји се у Региону суботичко-хоргошке пешчаре), затим 
траминац (гаји се у сва три региона) и црвена маџарка/ маџаруша 
(гаји се у Фрушкогорском региону). Сорте од којих се производе цр-
на вина су: бургундац црни18 (гаји се у Фрушкогорском и Вршачком 
региону) и портогизер (гаји се у Фрушкогорском региону, где је и 

 
15 Под домаћим називима овде се подразумевају и називи сорти које 

су пореклом са простора бивших југословенских република. 
16 Фр. Pinot blanc  (уп. Куљанчић 2007: 172). 
17 Фр. Pinot gris (уп. Куљанчић 2007: 172). 
18 Фр. Pinot noir (уп. Куљанчић 2007: 177). 
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стара аутохтона сорта и у Региону суботичко-хоргошке пешчаре). У 
групу стоних сорти спадају италија (бела сорта која се гаји у Фру-
шкогорском и Вршачком региону) и хамбург (црна сорта која се гаји 
у сва три региона). 

 
3. Називи мотивисани неком од особина плода 
 
У ову групу сврстани су називи мотивисани неком од особина 

плода винове лозе и могу се даље поделити у четири подгрупе:  
 
3.1. Називи према карактеристичном изгледу: дрéнак са фо-

нетским ликом дринак, козије сисе и ђенђеш са акценатским ликом 
ђенђеш. То су све старе стоне сорте, које се данас још понегде гаје. 
Дренак је грожђе са дугуљастим бобицама розикасте боје као дрењи-
не и служи само за јело; од њега се не прави вино. Козије сисе су гро-
жђе са дугуљастим бобицама беле боје, налик на козије сисе па отуда 
назив. Ђенђеш је стара рана сорта са бобицама у облику бисера.19 

 
3.2. Називи према мирису: мирѝсавка (мускат отонèл20), 

мускат (јулски) и тамјàника. Ово су изразито мирисне стоне сорте, 
међу којима се истиче тамјаника са карактеристичним мирисом као 
тамјан. Гаје се највише у Фрушкогорском региону и у понеком пунк-
ту у Региону суботичко-хоргошке пешчаре и у Вршачком региону. 

 
3.3. Називи према боји зрна: врáнац. Ова сорта се због изра-

зито јаке боје користи као бојадисер, односно као боја за црно вино. 
Отуда и назив, према придеву вран –црн. Гаји се у Фрушкогорском 
региону. Ту су и црно отéло и фрàнцӯз. Ове две сорте су, поред јаке 
боје, препознатљиве и по веома тврдој опни зрна.21 У ову групу спа-
дају и ружица (кевединка, црвена динка, црвена ружица)22 (под нази-
вом кевединка гаји се у Региону суботичко-хоргошке пешчаре; под 
називом црвена динка гаји се у Вршачком региону и под називом цр-
вена ружица у Фрушкогорском региону) и зèлени силвáнац23 (гаји се 
у Региону суботичко-хоргошке пешчаре) 

 

 
19 Од мађ. gyöngy – бисер (в. Кашић 1971: 161). 
20 Сорта пореклом из Мађарске (в. Аврамов 1996: 92).  
21 Према речима неких информатора то су старе хибридне сорте, које 

су у једном периоду биле и забрањене.  
22 Сорта Панонске низије (в. Циндрић и др. 2000: 189). 
23 Сорта пореклом из Аустрије (в. Аврамов 1996: 98). 
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3.4. Називи према квалитету грожђа у целини (метафорич-
ни називи): кардѝнал24 и крàљица, односно краљица винограда.25 
Ове две стоне сорте се издвајају по изузетном квалитету грожђа у це-
лини (својим мирисом и укусом), па отуда ти метафорични називи. 
Краљица је бело, а кардинал црвено грожђе. Гаје се претежно у Фру-
шкогорском, а срећу се и у Вршачком рег

 
Већина овде представљених и анализираних назива сорти по-

тврђена је и у Речнику српских говора Војводине,26 а о сортама у Ба-
нату (у Вршачком региону) може се наћи и у раду Из виноградарске 
лексике Баната (уп. Марковић 2015). Изван ове класификације оста-
ли су називи следећих сорти: сајбло (стара сорта у Вршачком регио-
ну), затим франковка27 (гаји се у сва три региона), темпрамѝло (гаји 
се у Региону суботичко-хоргошке пешчаре), сèдуша (стара сорта у 
Фрушкогорском региону), пробус (гаји се у Фрушкогорском региону) 
и сасарош или сазорош (гаји се у Фрушкогорском региону). Поред 
ових основних винских и стоних сорти, постоје и хибридне (настале 
укрштањем различитих сорти ради добијања нових сорти отпорних 
према гљивичним болестима и ниским температурама у току зиме, 
тзв. међуврсни хибриди винове лозе) (Аврамов 1996:187), као нпр. 
сила, ласта, лиза, петра, рани ризлинг, али о њима неком другом 
приликом. 

 
Закључак 

Сагледавајући ситуацију на терену Војводине, може се закљу-
чити да се велики број разноврсних сорти винове лозе узгаја у позна-
тим виноградарским регионима. Тако се у Фрушкогорском региону 
гаје следеће сорте: (и)талијански и рајнски ризлинг, бувије, семион, 
совињон, шардоне, каберне совињон, мерло, афус/афусали, племенка, 
жупљанка, бела и црвена сланкаменка (црвена маџарка/ маџаруша), 
смедеревка, прокупац, (с)кадарка, београдска рана, демир капија, 
траминац, црни бургундац, портогизер, италија, хамбург, ђенђеш (ре-
ђе), јулски мускат, вранац, пробус, кардинал, краљица, франковка, 
француз/ французица, црвена ружица и сасарош. 

 
24 Потиче из Калифорније (САД) (в. Аврамов 1996: 136). 
25 Потиче из Мађарске (в. Аврамов 1996: 135). 
26 Детаљније в. у Марковић 2014.  
27 Стара аустријска сорта. Позната је већ у XVIII веку (в. Сорте 

винове лозе... 2011: 78). 



 
 
 

Бранкица Марковић: О називима и основним карактеристикама... 
 

 
 

113 

У Вршачком региону гаје се: рајнски, италијански и банатски 
ризлинг (креаца), семион, совињон, каберне совињон, афусалија, жу-
пљанка, смедеревка, прокупац, бели бургундац, траминац, црни бур-
гундац, италија, хамбург, црно отело, сајбло, кардинал, краљица, цр-
вена динка, мускат отонел, шардоне, франковка и италија. 

У Региону суботичко-хоргошке пешчаре гаје се: рајнски и 
(и)талијански ризлинг, совињон, езерјо, шардоне, каберне совињон, 
мерло(т), шасла, бачка, кадарка, демир капија, бели бургундац, сиви 
бургундац, траминац, портогизер, хамбург, дринак, кевединка, зелени 
силванац, темпрамило и франковка. 

Када је о називима сорти реч, највише је оних који указују на 
порекло сорте (укупно 15), од којих су домаћи називи (8): бачка, бео-
градска рана, жупљанка, прокупац, сланкаменка, (с)кадарка, смеде-
ревка и демир капија, а страни (7): бургундац, италија, портогизер, 
траминац, француз/ французица, хамбург и маџарка/ маџаруша (цр-
вена). Затим следе називи који су мотивисани неком од особина пло-
да (укупно 12): дренак/ дринак, козије сисе, ђенђеш, мирисавка (му-
скат отонел), јулски мускат, тамјаника, вранац, црно отело, црвена 
динка/ кевединка/ црвена ружица, зелени силванац, кардинал и краљи-
ца. И на крају, најмање има страних назива (преузетих из страних је-
зика – укупно 9): из турског (афус/афусали/афусалија/), из францу-
ског (каберне, мерло(т), семион, совињон, шардоне и шасла), из ма-
ђарског езерјо и из немачког ризлинг. 
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Brankica Đ. Marković 
 
ON THE NAMES AND BASIC CHARACTERISTICS OF THE GRAPE 

VINE IN VOJVODINA 
 

S u m m a r y  
 
The paper presents and analyses the names and species of the grape 

vine recorded on the territory of Vojvodina, more specifically in its three 
vine growings regions: Fruška gora (in the Srem District), Vršac (in the 
Banat District) and in the Region of Subotica–Horgoš sandy terrain (in the 
Bačka District). Furthermore, the paper lays out the main characteristics 
of the species recorded. 

Keywords: Serbian language, dialectology, vinicultural lexis, names 
of the grape vine species, Vojvodina region. 
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