
Душан Ђ. Ковачевић, дописни члан АИНС од 2009. године, редовни професор 
Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, рођен је, 1954. године у 
Инђији. Основну школу и гимназију завршио у Инђији, Војводина, Р. Србија. 
Дипломирао на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду 
1978.године. Магистарску тезу одбранио је на истом факултету 1983., као и 
докторску дисертацију под насловом "Утицај различитих начина предсетвене 
обраде и мера неге на промене неких физичких особина земљишта и принос 
кукуруза у монокултури и двопољном плодореду" 1989. године.  За асистента на 
предмету Опште ратарство Пољопривредног факултета у Земуну изабран је 1978. 
године, за доцента 1990. године, ванредног професора 1996. године и за редовног 
професора 2001. године, а за дописног члана Академије инжењерских наука 
Србије, 2009. године. 

Сво време као асистент приправник и као асистент одржавао је вежбе на предмету Опште ратарство 
за који је биран, студентима ратарског одсека. Од избора у звање доцента и реизбора у исто звање испољио 
велику активност у настави  предмета Ратарство и повртарство на одсеку за мелиорације земљишта. Од 1996. 
године изабран је у звање ванредног, а  2001. године редовног професора за предмет Опште ратарство  који 
изводи до данас студентима ратарског одсека Пољопривредног факултета у Земуну. Од 1998., године до данас 
изводи наставу из Општег ратарства и Органске пољопривреде као гостујући професор на Пољопривредном 
факултету у Источном Сарајеву.  

Био је ментор преко 350 дипломских радова, а око 450 пута учествовао је и као члан комисија за 
одбрану дипломских радова студената ратарског одсека,  одсека за мелиорације земљишта и одсека за 
заштиту биља. Учествовао је као члан комисије у одбрани 15 докторских дисертација и једне магистарске тезе 
на Пољопривредном факултету у Земуну. Био је ментор седам докторских дисертација, једне магистарске и 
специјалистичке тезе. Тренутно је ментор две докторске дисертације.   

На имању Пољопривредног факултета – Земун званом “Радмиловац” задужен је за оперативно 
руковођење пољским огледима Катедре агротехнике и агроекологије од 1992 године који су већ  поред 
значајних научних и практичних резултата из области обраде земљишта, плодореда и органске производње 
биља допринели унапређењу практичне наставе студената свих нивоа студија.  

Од 1999. до 2001. године био је директор Института за ратарство. Од 2001. године до данас је шеф 
Катедре за агротехнику и агроекологију на Одсеку за ратарство и повртарство Пољопривредног факултета у 
Београду-Земуну.  

Члан је неколико удружења значајних у областима науке којом се бави, пре свега, члан је Одбора за 
село САНУ, Српског друштва за проучавање обраде земљишта (СДПЗ), Херболошког друштва Србије и 
Европског друштва за проучавање корова (European Weed Research Society) и први председник, један од 
оснивача, Српског друштва за проучавање обраде земљишта од  2013. године.  У претходних 33 године 
бављења наставом и науком остварио је сарадњу са великим бројем Институција у земљи (Институт за 
кукуруз, Научни Институт за ратарство и повртарство - Нови Сад, Пољопривредни факултети у Новом Саду и  
Чачку, Завод за стрна жита Крагујевац и иностранству Факултет пољопривредних знаности - Загреб, Р. 
Хрватска, Szent Istvan University – Gödöllö- Мађарска, Universitat für BodenKultur – Wien.    

Учествовао је и учествује и даље у великом броју научно-истраживачких домаћих и међународних  
пројеката и задатака из области развоја и унапређења производње најважнијих ратарских усева. Научни 
радови проф. др Душана Ковачевића обухватају неколико тематских група: од разраде нових концепата развоја 
пољопривреде преко конкретних истраживања везаних за развој агротехничких мера у конвенционалној - 
индустријској производњи до могућности  њихове адаптације, почев од: обраде земљишта, ђубрења, сетве, 
неге, све до система биљне производње у нашим најважнијим ратарским усевима у еколошким правцима 
развоја пољопривреде. Дао је значајан допринос увођењу у праксу  рационалних система обраде земљишта, 
технологије гајења и борбе против корова у озимој пшеници, кукурузу и соји, а такође, и утицао на креирање 
нових технологија гајења најзначајнијих алтернативних врста усева интересантних у органско њивској 
производњи.  

Сам или у сарадњи са другим ауторима  је објавио до сада преко 300 научних радова. Објавио је 
самостално универзитетски уџбеник Опште ратарство у два издања, самостално 2 монографије националног 
значаја и 4 у сарадњи са другим ауторима и два  универзитетска практикума за вежбе.  Уредник је три 
монографије са интернационалних скупова. Организатор је и председник научних одбора већег броја домаћих 
и страних међународних симпозијума из области пољопривреде.  

 


