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ПОМОЛОШКЕ ОСОБИНЕ ПЛОДА ПИТОМОГ КЕСТЕНА  
(Castanea sativa Mill.) НА ПОДРУЧЈУ СКАДАРСКОГ ЈЕЗЕРА 

РЕЗИМЕ 

У циљу инвентаризације и мониторинга популација питомог кестена на подручју 
Скадарског језера током вегетације 2019. године, дата је комплетна морфолошка 
карактеризација плода 30 генотипова кестена. Дефинисано је 15 морфолошких 
карактеристика, од чега је, према међународном дескриптору за питоми кестен 
(UPOV, 1989) анализирано и описано 9 особина плода (облик и боја плода, величина 
и контраст хилума, сјај плода, пријањање омотача за језгру, степен продирања 
омотача у језгру, шупљина унутар језгра и боја меса језгре). Преостале 
карактеристике плода су мерене (дужина, висина, дебљина, маса плода и маса језгре) 
односно изведене из истих (рандман). Утврђена је велика варијабилност у 
испитиваним параметрима, зависно од генотипа. У екстракту језгре генотипа S15, 
издвојеног као најбољег, утврђен је садржај укупне суве материје (%, m/m), садржај 
укупних фенола (mg GAE/ml E), садржај укупних флавоноида (mg RЕ/ml E) и 
пратећа антиоксидативна активност (mg TE/ml E). Установљен је висок степен 
варијабилности испитиваних генотипова у свим помолошким карактеристикама, те 
се ово подручје може окарактерисати као значајан природни генетички ресурс 
питомог кестена. 

Кључне речи: Castanea sativa Mill., плод, морфометрија, језгра, хемијска својства  

 

POMOLOGICAL FRUITS CHARACTERISTICS OF CHESTNUT  
(Castanea sativa Mill.) IN THE AREA OF SKADAR LAKE 

SUMMARY 

For the purpose of inventory and monitoring of chestnut populations in the area of Skadar 
Lake during the vegetation in 2019, a complete morphological characterization of the fruit 
of 30 chestnut genotypes was given. Fifteen morphological characteristics were defined, of 
which, according to the International Chestnut Descriptor (UPOV, 1989), nine fruit 
characteristics were analyzed and described (fruit shape and colour, size and contrast of 
hilum, glossiness, adherence to kernel, degree of penetration of seed coat into embryo, 
cavity inside the flesh, color of flesh). The remaining characteristics of the fruit were 
measured (length, height, thickness, fruit weight and core weight) or derived from them 
(randman). Great variability was found in the examined parameters, depending on the 
genotype. In the core extract of genotype S15, selected as the best, the content of total dry 
matter (%, m/m), content of total phenols (mg GAE/ml E), content of total flavonoids (mg 
RE/ml E) and accompanying antioxidant activity were determined (mg TE/ml E). A high 
degree of variability of the examined genotypes in all pomological characteristics has been 
established, and this area can be characterized as a significant natural genetic resource of 
the chestnut. 

Key words: Castanea sativa Mill., fruit, morphometry, core, chemical properties 
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1. УВОД 

Балканско полуострво је један од најзначајнијих секундарних центара генетичке 

дивергентности за велики број воћних врста, јер сложен и специфичан биљни свет и 

географски положај чине ову област богатим и значајним извором природних 

аутохтоних генетичких ресурса (Vukičević, 1996). За многе реликтне биљне врсте 

овај простор је уточиште. У флористичком саставу виших биљака, на нашим 

просторима заступљено је неколико хиљада врста, чиме се овај део Балкана издваја 

као један од најзначајнијих центара флористичког диверзитета Европе. Све 

заступљене биљне врсте показују висок степен генетичке варијабилности, што је од 

посебног значаја, како за оплемењивање гајених биљака, култивацију дивљих 

представника мање заступљених биљних врста, тако и за очување биодиверзитета.  

Европски кестен, такође познат као шпански или слатки кестен, уобичајен је у 

јужној Европи где је важно вишенаменско дрво, које се користи и за производњу 

орашастих плодова и за производњу дрвета. Вековима се кестен развијао у 

аутохтоним шумама или гајио у воћњацима (Condera, et al., 2004а). Condera, et al. 

(2004b) истичу да је у земљама у Европи кестен распрострањен дуж планинских 

ланаца, што наглашава планински (ореофилни) карактер врсте. Према Horvat-u 

(1974), најповољнији висински распон за европски кестен на Балканском полуострву 

је између 600 и 900 m. Резултати студија полена показују да се кестен повукао и 

очувао током последњег леденог доба на северној обали Шпаније, у подножју 

Апенинских планина у Италији, на јужним падинама планине Кавказа, на јужној 

обали Црног мора и у јужној Бугарској (Krebs et al., 2004). Ширио се на западне и 

северне делове Европе са Римљанима (Huntley and Birks, 1983), који су, као и стари 

Грци, узгајали кестен. Латински назив sativa значи „сејати“, што указује на употребу 

и култивацију врсте од давнина. Године 1997. доминантне шуме кестена покривале 

су 2,25 милиона ha у Европи (Condera, et al., 2004а). Европски кестен је дуговечно и 

брзо растуће дрво, може достићи максималну висину од око 35 m, пречник и до 300 

cm и старост до 200 - 300 година. Листови су веома дугачки (10-25 cm) и имају лако 

препознатљиву назубљену ивицу. То је моноецијус, има одвојене стаминате и 

карпеласте цветове на истом стаблу (Raven et al., 1999), они су у великој мери 

странооплодни и опрашују се ветром, што обезбеђује сексуалну репродукцију 

између јединки и резултира генетском варијабилности унутар популације. Кестен се 
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обнавља семеном и ницањем из пања после сече (изданак), као и из подлоге старијих 

стабала. Кестеново дрво има високу отпорност на пропадање (Hoadley, 2000) и с тога 

је издржљиво и драгоцено као грађевински материјал (Militz et al., 2003). Најбоље 

успева на песковитим, добро дренираним земљиштима и веома је толерантна врста 

на кисела земљишта. Генетска и физиолошка истраживања су открила да кестен 

може да се прилагоди несташици воде, међу само неколико других врста дрвећа које 

то могу. Ово сугерише да је способност да толерише сушу значајан фактор у 

успешној колонизацији врста у различитим срединама (Lauteri et al., 2004). Здрава 

стабла кестена могу да издрже периоде суше, али уколико су заражена неким 

гљивичним патогеном, губе ту способност и мање су толерантна на недостатак воде 

(Waldboth and Oberhuer, 2009). Данас је здравствено стање европског кестена 

угрожено како гљивичним патогеном (Cryphonectria parasitica), тако и климатским 

променама (углавном сушама), а у неким случајевима и људским утицајем кроз 

неодговарајуће и неодговорно газдовање шумама. Дакле, данас све 

врсте Castanea имају озбиљан проблем у очувању биодиверзитета, јер упркос 

тренутним напорима да се исти заштити и очува, њихова генетска варијабилност је 

критично угрожена. Инвентаризација и мониторинг популација и секундарних 

провенијенција кестена, селекционисање и очување генотипова, формирање 

арборетума и сличне иницијативе, представљају први корак у заустављању губитка 

биодиверзитета (Mellano et al., 2012). Осим тога, пружају основу за избор најбољих 

генотипова, што је, према Bounous et al. (1993), неопходно за интензивирање и 

унапређење производње европског кестена. 

Популације питомог кестена (Castanea sativa Mill.) на подручју Скадарског језера у 

месту Годиње, нису проучаване, иако је значај кестена као воћне врсте у свету јако 

велики, а популације питомог кестена на овом подручју веома распрострањене. 

Новија испитивања ове врсте у Црној Гори су се углавном односила на упозорење од 

опасне болести, рака коре кестена (Cryphonectria parasitica), која је почела да захвата 

стабла.  

Поред употребе плода у исхрани, дрво кестена се може користити и у пољопривреди 

и домаћинству, као брзо растуће дрво, као грађевинско дрво, као сировина за дрвну 

индустрију и занатство, за добијање тканина и хартије, као украсни и парковско 

дрво, али и као лековита биљка (Хадровић, 1987). 
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1.1 СИСТЕМАТИКА ВРСТЕ Castanea sativa Mill. 

Систематска припадност врсте Castanea sativa дата је по Takhtajan-u (2009) (таб. 1). 

Таб. 1. Систематика врсте Castanea sativa (Takhtajan, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Европски питоми кестен (Castanea sativa Mill.) 

Корен питомог кестена расте врхом неограничено у дубину, а састоји се од основних 

скелетних, секундарних бочних и обрастајућих најситнијих жилица. Главни прави 

корен питомог кестена, настао је из семена. Дубоко продире у земљу (преко 6 m), а 

хоризонтално се простире по правилу у ширини круне. У првој и другој години 

знатно се брже развија подземни део сејанца (корен), а од треће године се знатно 

брже развија надземни део. У првој години од укупне тежине сејанца подземни део 

чини 70%, а надземни 30%. У другој години се се тај однос мења у корист надземног 

дела. Највећа маса жила питомог кестена развија се на дубини од 0,50 до 2,70 m. 

Коренов врат чини део дебла на прелазу између подземног и надземног дела биљке. 

Основна функција му је спровођење воде, минералних и органских материја у оба 

правца, као и депоновање органских супстанци. Коренов врат је граница за 

одређивање дубине при садњи питомог кестена. 

Разне врсте, сорте и типови питомог кестена имају стабло различитих димензија. 

Стабло европског питомог кестена (Castanea sativa Mill.) може да достигне висину и 

до 25 m. Развијеност стабла одређује се и на основу пречника дебла, који може да 

буде и до 4 m. Експозиција терена и квалитет земљишта, поред биолошких особина, 

Odeljak 

Klasa 

Podklasa 

Nadred 

Red 

Familija 

Podfamilija 

Rod 

Vrsta 

  Magnoliophyta 

Magnoliopsida 

Hamamelidae 

Hamamelidanae 

Fagales 

Fagaceae 

Castaneoideae 

Castanea 

Castanea sativa Mill. 
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условљавају развој питомог кестена и његову дуговечност. Стабло питомог кестена 

састоји се од кореновог врата, дебла и круне, а круну чине многобројне гране и 

гранчице на којима се налазе пупољци који дају младаре, лишће, мушке и женске 

цветове. 

Висина и дебљина дебла питомог кестена зависе од еколошких услова, експозиције 

терена и размака садње. Уколико стабло питомог кестена има више животног 

простора и може се несметано развијати, дебло је краће и дебље, а ако је у густом 

склопу, дебло је дуже и тање. У природним састојинама самоникли кестен има густу 

круну и мало је развијена (уска и усправна), док круна је кестена у воћњаку знатно 

развијенија (широка и висока) (сл. 1). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл. 1. Хабитус стабала кестена са раширеним растом грана (Фото: Р. Лековић) 

 

Гране могу бити родне и не родне. Родне гране су једногодишњи младари настали из 

пупољака формираних у претходној вегетацији, који носе цветне пупољке и то 

одвојене мушке и женске. Женски цветови се увек налазе на вршном делу гранчице, 

а мушке цвасти су распоређене дуж младара. Једногодишњи младари су зелене боје 

са многобројним ситним лантицелама беле боје, неправилно распоређеним по целој 

површини. Лентицеле нестају у четвртој години и кора постаје тамносива. 

Неродне гранчице развијају се из адвентивних пупољака корена, кореновог врата и 

скелетних грана круне. У колико се нарушава равнотежа подземног и надземног дела 
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уклањањем рамених грана или пак целог дебла са круном, адвентивни пупољци се 

активирају дајући велики број изданака. У сваком случају, већина изданака се налази 

у пречнику од 3 до 4 m простора, а више их има у близини пања, што указује на 

чињеницу да се адвентивни пупољци претежно налазе при основи скелетних жила 

корена. 

Особина питомог кестена да ствара више 

изданака (којих може бити и преко 70 из 

једног пања) (сл. 2) спонтани је начин 

одржавања врсте успостављањем 

равнотеже између корена и дебла и има 

практичну вредност у размножавању 

кестена. Изданци се са успехом могу 

користити за формирање родних стабала, 

тако што се одабере 3 до 5 нормално 

развијених и правилно распоређених 

изданака у близини пања, који се оставе 

да формирају круну и плодоносе, а мање 

развијени и неправилно распоређени 

изданци се уклоне. 

Лист питомог кестена састоји се од лисне основе, лисне дршке и лиске. Лист је 

лисном дршком повезан са гранчицом и она може бити дуга 1,2 до 3,4 cm. Лиска је у 

процесу фотосинтезе најважнији део листа. Издужена је и назубљена у средњем и 

вршном делу. Доњи део дршке, дужине 2,5-5,4 cm, није назубљен, а остатак у 

дужини од 15,5 до 23,4 cm јесте. На основу дужине лиске, све сорте и типови 

питомог кестена сврставају се у 3 групе: сорте кратког листа (до 20,5 cm), сорте 

средње дугачке лиске (20,6 до 23,5 cm) и сорте дугог листа (преко 23,6 cm). Поред 

дужине дршке и лиске, ширина лиске је такође важан показатељ величине листа. 

Она је највећа на средини лиске и може бити од 5,6 до 9,9 cm. 

Лист питомог кестена има јасно изражено лице и наличје, а пераста нерватура на 

наличју јаче је изражена. Главни нерв као продужетак дршке пружа се са средине 

листа до краја вршног зуба. Бочни, секундарни нерви пружају се од главног нерва 

Сл. 2. Формирање великог броја изданака из 
кореновог система (Фото: Р. Лековић) 

 



 
 
 

6 
 

под углом од 45° у правцу врха и обода листа и такође се завршавају зубом, осим у 

доњем делу, где не допиру до периферије листа, већ се расплињују у мрежасте нерве. 

Питоми кестен је једнодома биљка која на једногодишњим родним гранчицама има 

више цилиндричних цвасти. Цвасти могу бити дугачке од 11 до 30 cm. У цвастима 

које се формирају у пазуху листова родне гранчице налазе се мушки цветови 

састављени од округластих китица (дихазија) којих у једној цвасти може бити од 47 

до 76, а свака дихазија се састоји од 7 цветова. У сваком цвету има 7 до 14 прашника, 

од којих сваки има 4 поленске кесице, као и остале биљке из фамилије Fagacae. 

Женски цветови се развијају при врху младара, појединачно или у групама, и може 

их бити од 1 до 5. Заштићени су у почетку зеленим љуспастим омотачем из кога се 

касније развија бодљикава купула (јежица) које се у време сазревања плода отвара у 

2, 3 или 4 дела. Бодље из китица (јастучица) избијају у групама и чине јежицу, а 

може да их буде од 16 до 34, дугачке су 8 до 20 mm. 

Питоми кестен цвета од прве декаде јуна до половине јула (сл. 3). У то време 

кестенова стабла раскошно изгледају, 

те бледо жутом бојом цвета привлаче 

око 300 врста инсеката који их 

посећују. 

После развоја и оплодње, цвасти са 

великим бројем мушких цветова се 

суше и опадају, а женски цветови следе 

свој развој плода који сазри до краја 

октобра. Оплодња је боља ако је већи 

број дужих цвасти, јер се опрашује 

ентомофилно и анемофилно.  

Дужина цвасти је једно од важних обележја те је тежина плода у корелацији са 

дужином цвасти. На основу дужине цвасти, типови питомог кестена могу се 

сврстати у 3 групе: а) типови чија је цваст дужине до 17,6 cm; б) типови чија је цваст 

дужине од 17,7 до 22 cm; ц) типови чија је цваст дужа од 22 cm. 

Сл. 3. Почетак цветања мушких и женских 
цветова (Фото: Р. Лековић) 
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Плод питомог кестена састоји се од језгра (мезокарпа), семењаче (епидерма), 

семенке и љуске (перикарпа) (сл. 4). Плод је најважнији у проучавању сорти и 

типова. Сорте и типови кестена се разликују по броју плодова у јежици, по 

крупноћи, облику, боји љуске, величини хилума, маљавости, изгледу врха плода, 

семену са семењачом и укусу. Број плодова у јежици питомог кестена зависи од 

типолошких својстава и особина сорте, а креће се од 1 до 7. Најчешће се у јежици 

налазе 3 плода, од којих је средњи (унутршњи) 

пљоснат са усправним врхом који се завршава 

чуперком, док су крајњи са унутрашње стране 

равни, а са спољне конвексни, са врховима 

повијеним ка унутрашњем плоду. У купули са 2 

нормално развијена бочна плода постоји у 

средини не развијен, закржљао плод, само са 

спољном кожастом љуском (перикарпом) па се и 

не рачуна плодом. Међутим, у купули у којој се 

формира само 1 унутрашњи плод, крајњи су 

неразвијени и представљају само кожасте зачетке 

плода. Ако је у јежици само 1 плод, он је округао, 

тако да су му ширина и дебљина скоро увек иста.  

Маса плода зависи од броја плодова у јежици. Ако их у 

јежици има 3, 4, 5 и више (а може их бити и 7), онда су 

знатно ситнији, а самим тим и лакши. Маса као и 

крупноћа плода питомог кестена зависе, поред 

типолошких својстава, и од еколошких услова средине. 

Љуска плода је танка, глатка, сјајна и осредње 

еластична, најчешће тамносмеђе боје са дискретним 

светлим пругама дуж плода. Плодови неких типова су 

црвено смеђи, са уздужним пругама затворено 

црвенкасте боје. 

Хилум је место на којем се плод везује са купулом и 

тако прима храну. Облик и величина хилума зависе од 

величине и положаја јежице, као и од броја плодова у 

јежици. У доба сазревања плодова хилум је беличасте 

Сл. 4. Плод питомог кестена у 
јежици (Фото: Р. Лековић) 

 

Сл. 5. Чуперак у виду 
четкице (Фото: Р. Лековић) 
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боје, а после постаје тамно смеђе боје, издељен зракастим браздама које су у пуној 

зрелости плода више изражене. 

Ситне длачице сиве боје на плоду су једно од типолошких својстава. На плодовима 

већине типова маљавост је сведена на најмању меру, тако да се нежне длачице 

налазе густо збијене при врху плода. Врх плода је најистакнутији део и служи као 

друга тачка за мерење плода, а завршава се чуперком у виду четкице (сл. 5), коју 

чине остаци тучка женског цвета. 

Језгро је једно од најважнијих обележја за селекцију и култивисање ове воћне врсте. 

Маса језгра питомог кестена је у директној зависности од крупноће и масе плода. Од 

укупне масе плода, језгро са семењачом чини око 94,6%. Семењача је нежна опна 

која обавија језгро плода. При индустријској преради плода кестена, семењача 

својим хемијским саставом смањује сварљивост добијених производа јер садржи 

знатну количину целулозе. Семењача је кожаста и танка, са спољашње стране 

црвенкасто мрка и маљава, а са унутрашње глатка. Плод питомог кестена може 

имати од 1 до 4 семенке, које су обавијене семењачом и она се увлачи до половине 

језгра у виду уздужних бразда, тако да језгро може бити подељена у 2, 3 или 4 дела, 

што зависи од броја семенки. Тежина семењаче (поред типолошких особина) зависи 

и од крупноће језгра и броја семенки, јер једносемени плод семењачу обавија само 

површински. 

1.1.2 Остале врсте питомих кестена које имају економско значење 

Кинески питоми кестен (Castanea mollissima Blume) 

До 20 m високо дрво северне и западне Кине, а делимични и Кореје. Доста је 

проширен у Азији и Америци, а форсира се и у Европи, јер је доста отпоран према 

болестима. Пупољци су маљави. Листови су дуги до 18 cm, елиптично дугуљасти, 

заобљени. Са доње стране су сиви. Петељка је маљава. У јежићу се налазе 2 до 3 

кестена, дебљине 2-3 cm. Може поднети температуре и испод -20 ° C. Има велики 

број облика и форми. Постоји много укрштених врста између кинеског и других 

врста кестена, као што су Castanea barbakii A. Camus (C. mollissima x C. pumila). 
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Јапански питоми кестен (Castanea crenata Siebold & Zuccarini) 

Мање дрво јапанских и корејских горских предела. Младари су у почетку фино 

маљави, а касније оголе. Пупољци су маљави. Лист је до 20 cm дуг, елиптичан, 

срцоликог облика. Са доње стране је жљездаст. У јежици су 2 до 3 ( ређе 5) кестена, 

који су дебљине 2-3 cm. Може поднети зимске температуре и до -15 °C. Има више 

облика и форми које се узгајају због плода. Постоје и укрштене врсте између 

јапанског и других врста кестена, као што су Castanea coudercii A. Camus (C. crenata 

x C. sativa). 

Обични амерички кестен (Castanea dentatа (Marshall) Borkhausen) 

До 30 m високо дрво источног дела Северне Америке. У јежици су 2 до 3 (ређе 5) 

кестена. Може издржати до -20 °C. 

Патуљасти амерички кестен (Castanea pumilla Mill.) 

Грм или дрво до 15 m висине, јужног и југоисточног дела САД-а.  Јежица је обрасла 

кратким бодљама (Prgomet i sar., 2013). 

1.2 СТАНИШТЕ ВРСТЕ Castanea sativa Mill. 

Одговарају му подручја са влажном климом, дугим вегетативним раздобљем (од 6 до 

7 месеци) и благе јесени, без касних пролећних и раних јесењих мразева. То су 

углавном медитеранска и субмедитеранска подручја. Тражи сунчане положаје. Расте 

на изразито киселим (pH просечно 4-5) и умерено влажним земљиштима. 

Местимично расте и на висинама од 800-900 m надморске висине, претежно у 

храстовој зони. 

1.3 РАСПРОСТРАЊЕНОСТ ВРСТЕ Castanea sativa Mill. 

Фосилни налази питомог кестена указује на некадашњу широку распрострањеност, 

мада се ареал смањио на станишта јужне Европе и Мале Азије. Отопљавањем, те 

човековим ширењем, питоми кестен се проширио на данашње границе. Северна 

граница природног распрострањења питомог кестена одређена је данас границом 

седмомесечног вегетациског периода. Природно је распрострањен у јужној Европи, 
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Малој Азији, Кавказу и Северној Африци (сл. 6). Проширење европског питомог 

кестена прилично је заустављено због проузроковача болести. Последњих неколико 

деценија страда од црне трулежи (Phytophthora cambivora), рака кестенове коре 

(Edothia paristica), као и од гљиве (Cryphonectria parasitica) која узрокује некрозу 

коре и рак на деблу и гранама, након чега долази до сечења (Prgomet i sar., 2013). 

 

Сл. 6. Распрострањеност питомог кестена (Castanea sativa Mill.) (Euforgen, 2011) 

На подручју уже Србије кестена има око Лознице и шумским састојинама око 

Костањика близу Крупња (где се гаји као воћка), око Хисарџина код Пријепоља (где 

расте као воћка у мањим засадима у чистој култури), код Трнаве близу Чачка (у 

шумским састојинама). У Војводини кестена има на Вршачком брегу, где га је раније 

било знатно више, као и на Фрушкој гори, где је највероватније пренет. У Црној 

Гори кестена има у Боки Которској (Херцег-Нови, Костајница, Ђурићи, Јошица, 

Лепетане, Столив и Прчањ), код Будве, Бара, Улциња, Вирпазара и на Румији 

(Ливари, Бриска, Драговићи, Коштањи, Бољевићи) (Хадровић, 1987) (сл. 7). 
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Сл. 7. Распрострањеност кестена у Црној Гори, Србији, Босни и Херцеговини, Хрватској, Македoнији 

и Словенији (Хадровић, 1987) 

1.4 ЕКОЛОГИЈА И ДИСТРИБУЦИЈА ВРСТЕ Castanea sativa Mill. 

1.4.1 Климатски услови 

Климатски услови су основни чинилац који одређује да ли се у неком локалитету 

може успешно гајити нека биљна врста, јер светлост, топлота, влажност земљишта и 

ваздуха, ветар и други временски фактори омогућавају или спречавају развој било 

које воћне врсте па и питомог кестена. Питоми кестен је у погледу климатских 

услова скромнији од свих медитеранских, као и већине континенталних врста воћа и 

поред тога што је пореклом субмедитеранска врста. Стога је и распрострањен далеко 

на северу, не само Азије, већ и Европе, као и САД.  

 

1.4.1.1 Светлост 

Питоми кестен је воћка топлијих крајева и припада групи хелиофилних биљака 

којима је потребна обилна светлост. Стабла кестена која су током целе године добро 

осунчана редовно и обилно плодоносе дајући квалитетне плодове и знатно су 
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отпорнија према екстремно ниским температурама у току привидног мировања 

вегетације. Тражећи што више светла и топлоте, кестенова стабла у природним 

састојинама шума, у којима је густ склоп биљака, могу достићи висину дебла и 

преко 12 m, са малобрајним гранама претежно усправног облика на врху дебла. 

Поред директног светла, које највише одговара свим врстама воћа па и питомом 

кестену, постоји и индиректно (дифузно) светло које питоми кестен не подноси. 

Кестен у повољним еколошким условима формира робусну круну са снажним 

гранама полухоризонталног положаја. 

 

1.4.1.2 Топлота 

У низу климатских чинилаца топлота је најважнија. Она омогућава или ограничава, 

па и спречава гајење питомог кестена. Као и други елементи климе, делује у три 

кардиналне вредности (минимум, оптимум и максимум). Топлота омогућава кретање 

вегетације која почиње бубрењем пупољака, омогућава листање, цветање, оплођење 

и заметање, развој и сазревање плода, а условљава и опадање лишћа. Код нас 

топлота није ограничавајући чинилац нормалног развоја и плодоношења питомог 

кестена у шуми и засадима. Природно формирана станишта на локалитетима указују 

на одговарајуће топлотне и друге еколошке услове. Питомом кестену највише 

одговара медитеранска и умерено континентална клима са средњом годишњом 

температуром од 11-15 °C. Кестен може да се гаји и на температури од 50 до -40 °C, 

али успешна производња питомог кестена могућа је само на температури од 37 до -

26 °C. Позни пролећни и рани јесени мразеви много штетније делују на друге врсте 

континенталног воћа него на питоми кестен, који почиње да цвета тек прве декаде 

јуна. Међутим, превише рани јесењи мразеви могу негативно утицати на сазревање 

плодова и младара. 

 

1.4.1.3 Вода 

Као неопходан чинилац, претежно се обезбеђује атмосферским падавинама, а 

успешан раст, развој и редовно плодоношење питомог кестена у неком реону у 

директној су зависности, не само од обима падавина, већ и од њиховог правилног 

распореда у току вегетације. Вода је од изузетне важности у периоду образовања 

цветних пупољака, цветања, заметања плодова и њиховог пораста. Стабла питомог 
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кестена се снабдевају водом из земљишта преко снажног корена, који продире 

дубоко у земљиште. Већи недостатак воде у земљишту успорава биохемијске и 

физиолошке процесе, а нарочито фотосинтезу, чиме се продукција органске материје 

умањује и воћка исцрпљује, јер мање ствара и депонује резервне материје, што 

ремети њен нормалан циклус развоја и редовно плодоношење. За густу круну 

кестена са великом масом листа непходно је дуже задржавање влаге у земљишту, 

што је од посебног значаја за успешан развој кестена на подручју где је мање 

падавина, а поготово где је неадекватан њихов распоред. Превелика количина влаге 

у земљишту, ако се у њему непрекидно дуже задржава, може изазвати гушење 

корена услед недостатка ваздуха, односно довољних количина кисеоника 

неопходних за нормално обављање многих физиолошких процеса.  

 

1.4.1.4 Ветар 

Струјање ваздуха, зависно од интензитета, учесталости, брзине и правца кретања као 

и дужине трајања, може штетно деловати на развој кестена. Негативно дејство ветра 

огледа се у повећању евапотранспирације и опасности од суше у периоду вегетације. 

Нарочито је штетан ако се јавља када кестен цвета, јер исушује жиг тучка и 

онемогућава нормално оплођење, чиме се умањује родност. Уколико је ветар 

превише јак, кида лишће и ломи гране, а то ремети складност функције подземног и 

надземног дела воћке. Знатно су мање бројни позитивни ефекти ветра. Повремен и 

ветар слабијег интензитета спречава појаву и развој болести, а како је кестен 

анемофилна биљка, ветар, ако није превише сув и јак, односно топао или хладан, 

помаже опрашивање, а тиме и боље оплођење и обилнију родност. 

1.4.2 Земљишни и орографски услови 

Физичке, хемијске и биолошке особине земљишта као еколошког чиниоца од 

великог су значаја за успешно гајење питомог кестена, јер кестен живи и преко 100 

година и из земљишта се снабдева водом и у њој раствореним минералним 

материјама неопходним за нормалан раст и плодоношење. За успешно гајење 

питомог кестена најпогоднија су бескарбонатна иловасто-песковита земљишта у 

којима је однос глине према песку 60:40, настала на шкриљцима и флишу. Кречна 

земљишта, чак и ако су структурна, нису погодна за гајење питомог кестена јер је 
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велика количина калцијум карбоната (CаCО3) ограничавајући фактор његовог 

успешног гајења. Најпогодније би било да је минерални комплекс земљишта око 90-

95%, а органске материје 1-5%. Азот, фосфор, и калијум имају важну улогу као 

биогени елементи. Што се тиче киселости замљишта, најпогоднија су она од 4.0-6.0 

pH. 

 

1.4.2.1 Надморска висина 

Кестен је највише распрострањен на надморским висинама од 250 до 700 m, али се 

гаји и на мањим и већим висинама. 

 

1.4.2.2 Експозиција терена 

Светлост и топлота су најинтензивније на јужним експозицијама које су због тога у 

континенталним условима погодније од северних експозиција, где је светлости и 

топлоте мање. Међутим, у реонима топлије климе, као што је приобални део 

Јадранског мора, кестен не само да подноси услове, већ и боље успева на северним, 

северозападним и североисточним експозицијама. 

 

1.4.2.3 Нагиб терена 

Од нагиба терена у великој мери зависи одржавање влаге и плодности земљишта. За 

успешно гајење кестена најпогоднија су места са благим нагибом, од 4 до 6 степени. 

 

1.4.2.4 Близина већих водених површина 

Веће водене површине као што су мора, дубока 

језера (сл. 8) и велике реке знатно утичу на 

основне елементе климе подручја које се налазе у 

њиховој близини, јер су тамо мање дневне и 

годишње осцилације температуре, већа влажност 

ваздуха и интензивнија светлост, што одређено 

подручје чини погодним за гајење питомог кестена 

(Хадровић, 1987). 

Сл. 8. Скадарско језеро (Фото: Р. Лековић) 
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1.5 УПОТРЕБА КЕСТЕНА 

У Хиландарском медицинском кодеску број 517 (XV век), који се сматра првим 

медицинским делом код Срба, односно првом српском фармакопејом, помиње се 

употреба кестена. У делу о заразним болестима се препоручује реконвалесцентима, 

да након заразних болести узимају, ради јачања, храну од плодова кестена са 

лимуном и поморанџом (Živković, 2009). Дакле, употребне вредности различитих 

делова врсте Castanea sativa Mill. су од давнина познате у традиционалној медицини. 

Још се у Средњем веку свеже семе кестена користило за третман кардиоваскуларних 

обољења (Hiermann et al., 2002). Плод, цвет, лист и кора, те дрво кестена проналазе и 

данас различиту примену у свакодневном животу. Тако се плод кестена користи у 

прехрани, цвет, лист и кора у медицини и фармацеутској индустрији, а дрво кестена 

у дрвној индустрији. Лист се користи и у припреми чаја јер олакшава искашљавање 

и респираторне тегобе. Екстракт кестенове коре и бодљикаве чауре садржи велику 

количину танина, па се користи за заустављање дијареје. Питоми кестен је 

медоносна биљка коју пчелари јако цене јер има велику количину нектара. Кестенов 

мед је таман и горак, склон брзом кристалисању и пчелари га сматрају хранљивијим 

и лековитијим од осталих врста меда. Плод кестена може се употребити куван и 

печен, те у форми пиреа као додатак кондиторским производима, чорбама или 

умацима. Такође, плод се може осушити и самлети и користити као додатак 

кукурузном брашну код припреме хлеба, колача, палачинки, пецива итд. Брашно од 

кестена је добро за прехрану старијих особа и деце јер је лако сварљиво. Амерички 

индијанци су приправљали врући напитак од печеног кестења који је сличан нашој 

кафи (Požgaj, 2017). Испитујући лековите биљке које се традиционално користе у 

Италији за лечење животиња (Guarrera, 1994), Viegi et al. (2003), наводе употребу C. 

sativa у исхрани свиња, да би оне биле робусније и издржљивије. Дрво кестена је 

врло издржљиво, светло смеђе боје, декоративно је. Користи се у дрвној индустрији, 

архитектури, за израду намештаја, паркета, подних и зидних облога, украсних 

предмета. Технички неискористиво дрво користи се за огрев (Živko, 2012). Дакле, 

плод питомог кестена има изванредно велики значај те се гајењем и интензивирањем 

производње кестена могу добити значајне резерве за исхрану људи и домаћих 

животиња.  
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1.5.1 Хемијски састав кестена 

Плод кестена као храна има високу енергетску вредност (kcal/100 g печеног кестена). 

Међутим, то је и даље много нижи садржај калорија у односу на друго суво 

орашасто воће, које садржи око 600 kcal/100 g (Hedrick, 1972). Свеж кестен има 

високу енергетску вредност (160 kcal/100 g), задовољавајући садржај хранљивих 

влакана (7-8%), изузетан садржај угљених хидрата (око 35%), висок садржај 

протеина и низак садржај масти (Bounous et al., 2000). Плодови ораха, лешника и 

бадема, као главни састојак имају масно уље, док је главни састојак кестена скроб. За 

разлику од осталих врста које садрже минималну количину воде (3-8%), кестен има 

највећи удео воде, око 50%. Орашасто воће је изузетно богато у мастима, међутим, 

кестен има релативно низак садржај масти (1,8-2 g/100 g), што га чини идеалним за 

примену у дијетама где се препоручује висок садржај угљених хидрата, а низак 

садржај масти, као и у циљу смањења ризика настајања рака и кардиоваскуларних 

болести. Иако је садржај масти низак, њихов састав је јако квалитетан. Кестен има 

низак садржај "лоших" засићених масти и доста "добрих" незасићених масти. Не 

садржи холестерол, а драгоцен је извор есенцијалних масних киселина (посебно 

линолне киселине), која је значајна у превенцији обољења срца (Živković, 2009). У 

хемијском саставу кестена највише су заступљени угљени хидрати, а масти најмање, 

зато кестен има високу енергетску вредност. Кестен обилује моно- и дисахаридима 

као што су глукоза, фруктоза, рафиноза, сахароза (Tošić,1967). Од масних 

компоненти превладавају мононезасићене масне киселине олеинска и палмитинска 

које помажу при снижавању холестерола. Такође, кестен садржи и висок удео фолне 

киселине која се углавном налази у лиснатом поврћу, а важна је за синтезу ДНК и 

нормалан рад нервног система. Од осталих језграстих врста, кестен се још разликује 

по већем уделу скроба, којег у сировом семену има око 44%. Кестен је богат 

минералима од којих су најзаступљенији натријум и калијум, а присутни су још и 

фосфор, сумпор, хлор, гвожђе, бакар, магнезијум (Borges et al., 2008). Од витамина 

присутни су А, Б, и К, те витамин Ц, којег од свих језграстих плодова садржи једино 

кестен (Perez-Jimenez et al., 2010). Количина витамина Ц се током термичке обраде 

смањује за 40% (Tošić, 1967). Кестен садржи полифенолне спојеве танине који се 

налазе у кори, дрвету, лишћу и љусци семена, те се убраја у 100 намирница које 
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садрже највише танина (Perez-Jimenez et al., 2010). Кестен не садржи глутен зато је 

битан састојак безглутенске хране.  

Пржење изазива промене у хемијском саставу. Печени кестен има већу енергетску 

вредност, количину беланчевина, масти, витамина и двоструку већу количину 

угљених хидрата од куваног кестена. Минералних састојака има више у куваном 

кестену (Kunsch et al., 2001). 

1.6 ПРОИЗВОДЊА КЕСТЕНА У СВЕТУ 

Највећи произвођач плода кестена је Азија, у којој предњаче Кина, Јужна Кореја и 

Јапан (граф. 1). Турска је због експанзије развоја пољопривреде задњих година у 

Европи претекла до тада водећу Италију, у којој је производња плода питомог 

кестена значајно опала (Prgomet i sar., 2013). 

 

 

Граф. 1. Највећи светски произвођачи кестена у тонама 2011. год. (Prgomet i sar., 2013) 
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1.7  ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, КЛИМАТСКЕ И ХИДРОЛОШКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА ИСПИТИВАЊА 

1.7.1 Географски положај  

Подручје истраживања се налази у југоисточном делу Црне Горе, у саставу општине 

Бар. Испитивани локалитет на коме се налазе генотипови кестена (Годиње) има 

веома повољан географски положај у североисточној Црници, поред обале 

Скадарског језера, са површином атара од 4,92 km². Сеоска увала ја оријентисана и 

експонирана од југа према северу опадањем висине рељефа од врха капа (741 m.n.v.) 

преко насеља и Годињског поља до залива Лучица. Западну страну Годиња, према 

Бољевићима затварају узвишења Вишња страна (302 m.n.v.), Брчелица (357 m.n.v.), 

Мали Вис (330 m.n.v.) и Вис (507 m.n.v.). На југозападу је Шушњата главица, а са 

југа се уздижу Коник (424 m.n.v.) и Капа. Источно су брда Љешник (373 m.n.v.) и 

Шљеказа (283 m.n.v.). Годиње од Сеоца раздваја јаруга потока дужица и западне 

падине масива Рајице (241 m.n.v.), које се спуштају до обале језера. Насеље са 

старим кућама је груписано на релативно малом простору, те је по амбијенталноj 

ушорености изузетно јединствено у читавој Црмници, па и у Старој Црној Гори. Због 

његове лепоте ту је и Балша III имао свој дворски летњиковац. Атаром села тече 

Мали поток, од кога са другим водотоцима настаје Млинштица, Јелин поток и 

Смолац. Од Колског пута Вирпазар - Острос одвајају се два прикључна крака за 

горњи део села, један успоном до кућа Лековића и други до Никача и Цркве Свети 

Никола. Између пута и залива Лучица од пољске заравни издвајају се узвишења 

Кучац (85 m.n.v.) и мали хум Горица са спомеником погинулим ратницима. 

Годињско поље простире се северно од колског пута до Језера и од Чока на западу 

до Гомионице на истоку (Marović, 2009). 

 1.7.2 Земљишни услови подручја  

Црвеница је тип земљишта који се образује, као и кречњачко-доломитне црнице, 

искључиво на једрима кречњацима и доломитима и то, углавном кредне, а мање 

јурске и тијарске старости. Матични супстрат, односно тврде карбонатне стене, 

најважнији су фактор који утиче на образовање црвеница. Оне се појављују само на 
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чистим или једрим кречњацима, ређе и доломитичним кречњацима и доломитима, са 

минималним садржајем нерастворивог остатка или резидума (чак, мање од 0,2%). 

Клима је други по важности фактор који утиче на образовање црвеница. Црвенице се 

образују у подручјима медитераснске или модификоване медитеранске, односно 

јадранске климе. Ова клима влада у целом медитеранском базену, а на подручју 

Црне Горе у Приморју и базену Скадарског језера. Основне карактеристике ове 

климе су сува и жарка лета, а влажан и релативно топао јесенско-зимски период. 

Клима и каменита подлога пружају услове за скромну производњу биомасе. Наиме, 

вегетациони покривач чине, углавном, макија и дегеративне шуме, односно 

ксеротермне заједнице стално зеленог храста-црнике или чесмине, храста медунца, 

црног бора и других врста дрвећа и жбуња као и ксеротермне биљне заједнице трава. 

Рељеф на коме се образују црвенице је крашки, са појавама свих крашких облика, 

увала, вртача, мањих поља и заравни, затим кршевитих страна, гребена и врхова. 

Крашки рељеф одликује се екстремном водопропусношћу услед постојања обиља 

пукотина, пећина, раседа и других унутрашњих рељефних облика. Све то заједно 

условљава и погодује интензивном одвијању ерозија, па се црвенице стварају и 

одржавају углавном на нешто блажим рељефним облицима, и то од 500 или 600 m 

надморске висине (Fuštić, 2000). 

1.7.3 Климатски услови подручја 

Бар има типичну медитеранску климу са благим зимама и топлим и сувим летима. 

Осим што спада у најсунчанија места Јужне Европе, са просечно 270 сунчаних дана 

у току године, климу карактеришу дуга и топла лета, а благе зиме. Средња годишња 

температура износи 16 °C. У месецу јулу просечна температура ваздуха износи 23 

°C, а у јануарау 10 °C. Вегетациони период је дуг, често траје преко 8 месеци. Да би 

сe добилa јаснa климатскa сликa о Бару, приказан је преглед вишегодишњих 

температура за период од 1952-1990. год. (Fuštić, 2000). 

1.7.3.1 Светлост 

Барско подручје се одликује врло дугим трајењем инсолације. На инсолацију утиче и 

постојећи режим облачности на територији општине и рељеф ширих простора Црне 
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Горе. Осунчаност је у супротности са облачношћу и за општину Бар просечан 

годишњи број сунчаних сати износи око 2500 h (око 7 h дневно). 

 1.7.3.2 Температура ваздуха 

Подручје Бара налази се под утицајем медитеранске климе, где су лета врло сува са 

изузетно високим температурама, без кише, док су зиме топле уз присуство 

падавина. У граф. 2 дат је преглед средњих месечних и годишњих температура 

ваздуха (°С) за Бар у периоду од 1951-1990. год.  

 

Граф. 2. Средње месечне температуре ваздуха за подручје Бара за период 1995-1990. год у °C  

Средња годишња температура ваздуха за подручје Бара износи 15,6 °C (1951-1990), 

што јасно говори да ово подручје изузетно одговара кестену. Најхладнији месец је 

јануар са просечном температуром од 8,4 °C, а најтоплији јул и август са просечном 

температуром ваздуха од 23,4 °C (граф. 2).  

Преглед температуре ваздуха за годину извођења огледа (граф. 3) показује да средња 

годишња температура ваздуха за 2019. годину износи 17,8 °C (ЗЗМХ ЦГ - 

метеролошка станица Бар). Најхладнији месец је јануар са просечном температуром 

од 7,6 °C, а најтоплији август са просечном температуром ваздуха од 26,7 °C. 
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Граф. 3. Средње месечне температуре ваздуха за подручје Бара у 2019. год. (ЗЗМС ЦГ) 

 

1.7.3.3 Падавине 

У просеку на приморском делу до 200 m надморске висине падне око 1400-1500 mm 

падавина (Бар, Сутоморе). У топлијем периоду године (април - септембар) падне око 

400 - 800 mm падавина, а у хладнијем периоду (октобар-март) око 1000 - 2000 mm 

падавина. Падавине се углавном излучују у виду кише, а ретко у виду снега. Може 

се закључити да Бар има довољну годишњу количини падавина, али су падавине 

неправилно распоређене тако да се максималне количине падавина јављају током 

позне јесени и зиме, док пролеће има знатно мање падавина, као и лети када су за 

вегетацију најпотребнији. 

 

Граф. 4. Средње месечне и годишње падавине за подручје Бара за период од 1951-1990. год у mm/m²  
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Просечна годишња сума падавина за подручје Бара (1951-1990) (граф. 4) износила је 

1411 mm/m², где је регистрован неповољан распоред у току године. У летњем 

периоду су регистроване најмање количине атмосферских падавина (јул-август), а 

највеће у зимском периоду (новембар-фебруар). 

 

Граф. 5. Средње месечне падавине за подручје Бара у 2019. год. (ЗЗМС ЦГ) 

Просечна годишња сума падавина за подручје Бара током 2019. године (граф. 5) 

износила је 1305 mm/m². Најмање падавина забележено је током јуна и августа, док 

је највише киша било у зимским месецима. 

1.7.3.4 Облачност 

Просечна облачност за подручје Бара током 2019. године (граф. 8) износила је 

4,15%. 

 

Граф. 6. Облачност за подручје Бара у 2019. год. (ЗЗМС ЦГ) 
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1.7.3.5 Релативна влажност ваздуха 

Просечна влажност ваздуха на подручју Бара у 2019. години износила је 67,5% 

(граф. 7). 

 

Граф. 7. Релативна влажност ваздуха за подручје Бара у 2019. год. (ЗЗМС ЦГ) 
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2. ЗАДАТАК И ЦИЉ РАДА 

Гермплазма питомог кестена је у Европи веома богата, али ризик од генетске ерозије 

је веома велики, посебно у маргиналним или напуштеним рејонима, те је 

конзервација најинтересантнијих генетичких материјала, вековима селекционисаних 

природним путем, неопходна за одржавање богатог биодиверзитета врсте. 

Основни циљ рада је инвентаризација и мониторинг популација питомог кестена 

(Castanea sativa Mill) на подручју Скадарског језера као и морфолошка и хемијска 

карактеризација плодова одабраних генотипова, а све у циљу очувања 

биодиверзитета врсте као и селекционисања перспективних генотипова за даља 

истраживања али и ширењље на гајеним површинама.  

Годиње је једно од локалних места дуж Скадарског језера на којима се гаји питоми 

кестен. Кестенове шуме се налазе у природној популацији, али и мали је број стабала 

што су посађени у скоријем периоду. У оквиру истраживања анализиран је и 

представљен вишедеценијски просек одабраних параметара агроеколошких услова 

испитиваног станишта, као и агроеколошки услови локалитета за годину 

испитивања. 

Циљ рада је анализа погодности агроеколошких услова одабраног локалитета за 

гајење питомог кестена, као и селекција најбољег генотипа на основу описа плода 

према дескриптору и морфолошкој карактеризацији плода те утврђивање хемијског 

састава екстракта језгре кестена као вредне сировине у производњи функционалне 

хране. 
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3. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА 

3.1 БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ 

Материјал за помолошку карактеризацију врсте Castanea sativa у оквиру популација 

које расту на подручју Скадарског језера узоркован је у октобру 2019. год. У 

наведеном термину извршена је инвентаризација и мониторинг популације кестена и 

мапирано 30 генотипова за истраживање. Са сваког обележеног стабла сакупљено је 

и анализирано по 30 плодова. Локалитет са кога је прикупљен биљни материјал 

приказан је на сл. 9-11. 

Сл. 9. Годиње - локација испитивања (фото: google earth) 
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Сл. 10. Годиње - поглед ка Скадарском језеру (SI), (фото: google earth) 

Сл. 11. Локалитети са стаништем кестена обележени црвеном тачком (фото: google earth) 
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3.2 МЕТОД РАДА 

3.2.1 Хемијска анализа земљишта 

Хемијска анализа земљишта са испитиваног локалитета односно станишта на коме 

успевају генотипови питомог кестена извршена је у ПСС пољопривредној станици 

ДОО у Новом Саду. 

Репрезентативан узорак земљишта са испитиваног станишта узет је са три дубине: 0-

30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm. Анализирани су следећи елементи: реакција земљишта 

(pH), хумус (%), садржај азота (%), приступачност фосфора (mg/100 g земљишта) и 

калијума (mg/100 g земљишта). 

3.2.2 Морфолошка карактеризација популације Castanea sativa Mill. 

Комплетна морфолошка карактеризација плода испитиваних 30 генотипова кестена 

базирана је на дефинисању 15 морфолошких карактеристика, од чега је, према 

међународном дескриптору за питоми кестен (UPOV, 1989) анализирано и описано 9 

особина плода (облик и боја плода, величина и контраст хилума, сјај плода, 

пријањање омотача за језгру, степен продирања омотача у језгру, шупљина унутар 

језгра и боја меса језгре). Преосталих 6 карактеристика плода мерено је помичним 

мерилом и приказано у mm (дужина плода, висина плода, дебљина плода), а према 

UPOV дескриптору (1989) (сл. 12-13), односно прецизном вагом и приказано у g 

(маса плода и маса језгре) (сл. 14). Рандман плода (%) израчунат је као количник 

оригиналних мерења и приказан процентуално.  

 

 

 

 

 

 

      Сл. 12. Облик плода (UPOV, 1989)           Сл. 13. Дужина, ширина и дебљина плода (UPOV, 1989) 
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Сл. 14. Морфометријска мерења плода кестена плода (Фото: Р. Лековић) 

3.2.3 Хемијска карактеризација језгре Castanea sativa Mill. 

На основу анализе испитиваних помолошких параметара плода, издвојен је генотип 

S15 као генотип са најбољим морфолошким карактеристима те је извршена хемијска 

језгра наведеног генотипа. У циљу утврђивања хемијских особина језгре издвојеног 

генотипа, у екстракту језгре анализирани су садржај суве материје (%, m/m), садржај 

укупних фенола (mg GAE/ml E), садржај укупних флавоноида (mg RЕ/ml E) и 

антиоксидативна активност екстракта кестена (mg TE/ml E). 

Микроталасна екстракција је изведена у отвореном систему, у модификованој 

комерцијалној микроталасној пећници која је прилагођена за лабораторијске услове 

(Panasonic, Germany). Уситњен биљни материјал помешан је са 50% етанолом као 

екстрагенсом у односу 1:15 (g/ml). Процес екстраховања биоактивних компонената 

је трајао 30 минута, док је јачина микроталаса била 450 W. 

3.2.3.1 Одређивање садржаја суве материје 

Садржај суве материје у испитиваном екстракту одређен је применом стандардне 

методе по Ph. Jug. IV (1984). Након филтрације од добијеног течног екстракта, 

отпипетирано је 10 ml, пренесено у претходно измерен балон и упарено до сува на 

ротационом вакуум упаривачу. Упарени екстракт се сушио у сушници на 

температури од 105 °C у току 3 сата и до константне масе. Поступак је поновљен три 

пута, а резултат добијен као средња вредност три мерења ± стандардна девијација. 

Принос екстракције је изражен као грам сувог екстракта/100 g дроге (%, m/m). 
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3.2.3.2 Одређивање садржаја укупних фенола 

Садржај укупних фенола је одређен спектрофотомеријски према методи по Folin-

Ciocalteu (Singleton and Rossi, 1965). Екстракт је разблажен и помешан са 7,9 ml воде, 

након чега је додато је 0,5 ml Folin-Ciocalteu реагенса и 1,5 ml 20% раствора 

натријум-карбоната. У слепу пробу је уместо узорка додата одговарајућа запремина 

воде. Смеша је инкубирана 60 минута на собној температури, након чега је измерена 

апсорбанција на 750 nm. Мерење је поновљено три пута, а резултат је добијен као 

средња вредност три мерења ± стандардна девијација и изражен као милиграм 

еквивалента галне киселине по милилитру екстракта (mg GAE/ml E). 

3.2.3.3 Одређивање садржаја укупних флавоноида  

Садржај укупних флавоноида је одређен спектрофотометријски према Markham-u 

(Harborne, 1989; Markham, 1989). Одређена запремина узорка је разблажена (1 ml) и 

помешана са 4 ml воде, затим је додато 0,3 ml 3% раствора натријум-нитрита, након 

чега је инкубација трајала 5 минута. Након истека времена инкубације, додато је 0,3 

ml 10% алуминијум-хлорида и поновна инкубација је трајала 6 минута. Након другог 

периода инкубације додато је 1 ml 1 М раствора натријум-хидроксида и 3,4 ml воде, 

затим је мерена апсорбанција на 510 nm. Мерење је поновљено три пута, а резултат 

је добијен као средња вредност три мерења ± стандардна девијација и изражен као 

милиграм еквивалента рутина по милилитру екстракта (mg RЕ/ml E). 

3.2.3.4 Одређивање способности неутрализације DPPH• радикала 

Способност неутрализације DPPH• (1,1-дифенил-2-пикрилхидразил) радикала 

испитиваног екстракта кестена одређена је спектрфотометријском методом која се 

заснива на праћењу промене боје љубичасто обојеног раствора стабилног азот-

центрираног DPPH• радикала у редуковану, жуто обојену форму, DPPH-H.  

Раствор узорака, запремине 1 ml је додат у 4 ml 0,004% раствора метанола DPPH. 

Апсорбанција узорка је очитана на 517 nm након 30 минута инкубације на собној 

температури у мраку. Мерење је поновљено три пута за сваки узорак, а резултат је 

добијен као средња вредност три мерења ± стандардна девијација и изражен као 

милиграм еквивалената тролокса по милилитру екстракта (mg TE/ml E) (Uysal et al., 

2017). 
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3.3 Статистичка обрада података 

Опис карактистика плода испитиваних генотипова кестена са подручја Скадарског 

језера извршен је према међународном дескриптору (UPOV, 1989). Добијени подаци 

за мерене морфометријске особине плода обрађени су анализом варијансе ANOVA у 

статистичком програму STATISTICA (StatSoft 2020). Значајност разлика средина 

испитиваних својстава тестирана је Duncan тестом за праг значајности 0,05%. Ради 

утврђивања варијабилности својстава, код сваке испитиване особине израчунат је 

коефицијент варијације (CV), у просеку за све испитиване селекције, као 

најпоузданији показатељ релативне дисперзије података. Такође, у табелама је за 

сваки мерени параметер, осим просечне вредности за исти, приказана вредност и 

стандардне девијације (SD) која показује одступања вредности мереног параметра 

појединих селекција у односу на просек, а изражена је у јединицама мере за дати 

параметар. У табелама су дате максималне и минималне вредности измерене током 

истраживања за сва приказана својства плода кестена. 
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4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ 

4.1 Особине земљишта анализираних локалитета 

На основу урађене хемијске анализе земљишта испитиваног станишта питомог 

кестена на локалитету Годиње у региону Скадарског језера (таб. 2), може се уочити 

да је реакција земљишта слабо кисела до неутрална, при чему је земљиште слабо 

хумусно, али и слабо карбонатно.  

Таб. 2. Хемијска анализа земљишта станишта питомог кестена, локалитет Годиње, 2019. год. 

Дубина 
(cm) 

IMKCI 
pH 

H2O 
pH 

CaCO3 
% 

Хумус 
% 

Азот 
% 

P2O5 mg/100 g 
земљ. K2O 

0-30 
30-60 
60-90 

6,54 
6,09 
6,04 

7,53 
7,01 
7,01 

0,41 
0,10 
0,10 

1,35 
0,53 
0,52 

0,068 
0,027 
0,026 

7,1 
4,5 
2,5 

28,0 
12,0 
12,0 

Просек 6,22 7,18 0,20 0,80 0,040 4,7 17,3 
 

Осим тога, забележен је слаб садржај азота, низак садржај приступачног фосфора, 

док је терен средње обезбеђен калијумом. 

4.2 Морфометријска карактеризација плода кестена 

Истраживањa кестена указују на велику фенотипску разноликост међу стаблима 

унутар популација (Štampar et al., 1993; Podjavoršek et al., 1997, 1999; Solar et al., 

1999). Популације кестена су добро прилагођене агроеколошким условима 

станишта, али постоји веома велика варијабилност међу стаблима популације, те се 

разликују по бројним морфолошким особинама, продуктивности и квалитету плода. 

До сличних закључака дошли су и други аутори који су се бавили истраживањем 

фенотипских разноликости међу различитим локалним популацијама питомог 

кестена у Италији (Borghetti et al., 1986; Casini et al., 1993; Ponchia et al., 1993a, b; 

Jacoboni, 1993), у Француској (Breisch et al., 1995), у Португалу (Gomez Pereira et al., 

1993), у Шпанији (Pereira Lorenzo et al., 1996; Pereira Lorenzo and Fernandez Lopez, 

1997), у Грчкој (Zakynthinos and Lionakis, 1997), у Турској (Ayfer and Soylu, 1993; 

Serdar, 1999; Serdar and Soylu, 1999) и у Румунија (Botu et al., 1999). Дакле, 



 
 
 

32 
 

инвентаризација и мониторинг природних популација и секундарних провенијенција 

питомог кестена пружају основу за избор најбољих генотипова, што је, према 

Bounous et al. (1993), неопходно за интензивирање и унапређење производње 

европског кестена. Истраживања у области кестена су данас највише фокусирана на 

очување биодиверзитета питомог кестена (Solar et al., 2005), унапређење технологије 

гајења (Solar et al., 1999; 2001; 2002), али и на изналажење најпогоднијих начина 

производње садног материјала (Osterc et al., 2001). 

4.2.1 Опис плода кестена према UPOV дескриптору 

Према међународном дескриптору за питоми кестен (UPOV, 1989) анализирано је и 

описано 9 особина плода (облик и боја плода, величина и контраст хилума, сјај 

плода, пријањање омотача за језгру, степен продирања омотача у језгру, шупљина 

унутар језгра и боја меса језгре), а резултати анализе дати су у таб. 3. 

Анализирајући опис плода испитиваних генотипова кестена према дескриптору 

уочава се велика варијабилност у већини испитиваних и описаних својстава. 

Попречно елипсоидни облик регистрован је код свих генотипова, осим код  S15 и 

S16, који су попречно широког облика плода. Такође, наведена два генотипа се, 

заједно са S22, издвајају и по боји плода те једини имају црно смеђу боју. Код 

осталих генотипова, боја плода варира од светло браон преко браон до тамно браон 

боје. Величина хилума варира зависно од испитиваног генотипа, с тим што је 

подједнако заступљен велики и средњи хилум, док је хилум мале величине присутан 

само код четири испитивана генотипа (S10, S20, S27 и S29). Контраст хилума је на 

већини плодова упадљив, док је на осам генотипова само регистровано његово 

присуство. Већина испитиваних генотипова није имала сјај плода, осим осам 

генотипова, међу којима су и S15 и S16. Анализирајући степен пријањања омотача за 

језгру, констатовано је да постоји код свих испитиваних генотипова. Степен 

продирања омотача у језгру је код већине генотипова средњи, док је код свега шест 

генотипова означен као слаб, односно код седам генотипова као јак. Постојање 

шупљине унутар језгре је запажено код плодова свих испитиваних генотипова. Крем 

боју меса језгре су имали плодови свих генотипова, осим S5 и S7, код којих је језгра 

била беле боје.  
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Таб. 3. Опис плода испитиваних генотипова питомог кестена са подручја Скадарског језера према УПОВ дескриптору 

Генотип Облик плода Боја плода Величина 
хилума 

Контраст 
хилума 

Сјај 
плода 

Пријањање 
омотача за 

језгру 

Степен продирања 
омотача у језргу 

Шупљина 
унутар језгре 

Боја 
меса 

језгре 
S1 Попречни елипсоид Светло браон Велики Упадљив + + Слаб + Крем 
S2 Попречни елипсоид Браон Велики Има + + Слаб + Крем 
S3 Попречни елипсоид Браон Средњи Има + + Средњи + Крем 
S4 Попречни елипсоид Тамно браон Средњи Има - + Средњи + Крем 
S5 Попречни елипсоид Браон Велики Има - + Средњи + Bela 
S6 Попречни елипсоид Браон Велики Има - + Средњи + Крем 
S7 Попречни елипсоид Тамно браон Велики Упадљив - + Средњи + Bela 
S8 Попречни елипсоид Светло браон Велики Има - + Средњи + Крем 
S9 Попречни елипсоид Светло браон Средњи Има - + Јак + Крем 
S10 Попречни елипсоид Тамно браон Мали Има - + Јак + Крем 
S11 Попречни елипсоид Тамно браон Средњи Упадљив - + Јак + Крем 
S12 Попречни елипсоид Тамно браон Средњи Упадљив - + Јак + Крем 
S13 Попречни елипсоид Тамно браон Средњи Упадљив - + Јак + Крем 
S14 Попречни елипсоид Браон Средњи Упадљив - + Јак + Крем 
S15 Попречни широки Црно смеђа Велики Упадљив + + Слаб + Крем 
S16 Попречни широки Црно смеђа Велики Упадљив + + Слаб + Крем 
S17 Попречни елипсоид Тамно браон Велики Упадљив + + Слаб + Крем 
S18 Попречни елипсоид Тамно браон Велики Упадљив - + Слаб + Крем 
S19 Попречни елипсоид Црно смеђа Средњи Упадљив - + Средњи + Крем 
S20 Попречни елипсоид Црно смеђа Мали Упадљив - + Jak + Крем 
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Таб. 3. Наставак - Опис плода испитиваних генотипова питомог кестена са подручја Скадарског језера према УПОВ дескриптору 

Генотип Облик плода Боја плода Величина 
хилума 

Контраст 
хилума 

Сјај 
плода 

Пријањање 
омотача за 

језгру 

Степен продирања 
омотача у језргу 

Шупљина 
унутар језгре 

Боја 
меса 

језгре 
S21 Попречни елипсоид Тамно браон Велики Упадљив - + Средњи + Крем 
S22 Попречни елипсоид Црно смеђа Велики Упадљив - + Средњи + Крем 
S23 Попречни елипсоид Браон Велики Упадљив - + Средњи + Крем 
S24 Попречни елипсоид Светло браон Средњи Упадљив - + Средњи + Крем 
S25 Попречни елипсоид Светло браон Средњи Упадљив - + Средњи + Крем 
S26 Попречни елипсоид Браон Средњи Упадљив - + Средњи + Крем 
S27 Попречни елипсоид Браон Мали Упадљив - + Средњи + Крем 
S28 Попречни елипсоид Браон Средњи Упадљив - + Средњи + Крем 
S29 Попречни елипсоид Тамно браон Мали Упадљив - + Средњи + Крем 
S30 Попречни елипсоид Браон Средњи Упадљив - + Средњи + Крем 
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4.2.2 Морфометријски параметри плода испитиваних генотипова кестена 

Анализирајући резултате морфометријских параметара плода одабраних генотипова 

кестена током вегетације 2019. године јасно се уочава статистички значајна разлика 

у димензијама плода (таб. 4; 5; 6), маси плода и маси језгре (таб. 7; 8), а самим тим и 

рандману (таб. 9).  

Утицај испитиваног генотипа у просеку на вредност дужине плода био је 

статистички значајан између већине испитиваних генотипова (таб. 4). Просечна 

дужина плода кестена свих испитиваних генотипова износила је 26, 98 mm, а кретала 

се у интервалима од 17,98 mm (S29) до 37,96 mm (S24). Највећа дужина плода, 

статистички значајно већа у односу на све остале испитиване генотипове, 

забележена је код S15 (32,01 mm), S16 (31,88 mm) и S17 (31,73 mm). Генотип S21 је 

имао значајно мању дужину плода (30,01 mm) у односу на претходно наведене, али и 

значајно већу у односу на већину осталих испитиваних генотипова. Најмања дужина 

плода је уочена код генотипа S7 (23,12 mm). Варирање вредности дужине плода је у 

просеку за све генотипове износило 12,92%, при чему је код већине генотипова било 

испод 10,00%, док је код мањег броја генотипова коефицијент варијације дужине 

плода био у распону од 10,00% (S4, S6, S20, S24 и S29) до преко 15% (S7). Плодови 

испитиваних генотипова кестена са подручја Скадарског језера су у просеку, али и у 

појединачним случајевима, дужи од плодова кестена који се узгајају у Тоскани (25,9-

30,4 mm) (Borghetti et al., 1986), као и од плодова пет локалних типова са подручја 

Тренто у Италији (25,1 до 27,6 mm) (Ponchia et al., 1993a). Добијени резултати 

дужине плода су у складу са истраживањима популација кестена у Словенији (Solar 

et al., 2005), с тим што аутори наводе да су у њиховим истраживањима стабла која 

расту у природним популацијама у континенталним условима имала ситније плодове 

у односу на кестен који успева у медитеранским областима.  
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Таб. 4. Дужина плода испитиваних генотипова питомог кестена на подручју Скадарског језера 

Генотип Дужина плода (mm) Min Max SD CV (%) 
S1 28,03 c-g 23,40 33,70 2,50 8,93 
S2 29,09 b-d 23,92 32,35 2,20 7,56 
S3 29,41 bc 24,46 32,40 2,07 7,05 
S4 27,57 d-g 19,04 33,88 3,31 12,00 
S5 25,68 h 20,26 30,78 2,45 9,53 
S6 25,29 hi 21,08 33,14 2,55 10,08 
S7 23,12 l 18,46 31,25 3,69 15,97 
S8 24,78 h-j 22,60 29,00 1,87 7,55 
S9 24,73 h-k 21,30 28,40 1,83 7,38 
S10 23,38 kl 18,78 28,60 2,10 8,96 
S11 24,86 h-j 20,50 30,44 2,14 8,60 
S12 24,34 h-l 18,19 26,73 1,77 7,26 
S13 25,04 h-j 21,23 29,40 1,70 6,80 
S14 25,15 h-j 22,60 27,80 1,27 5,04 
S15 32,01 a 25,30 37,37 2,95 9,23 
S16 31,88 a 28,02 34,13 1,51 4,74 
S17 31,73 a 28,31 34,11 1,32 4,15 
S18 28,78 b-f 20,30 33,93 2,62 9,12 
S19 25,12 h-j 20,91 28,66 1,89 7,54 
S20 23,80 j-l 20,00 34,24 3,21 13,48 
S21 30,01 b 21,70 34,18 2,57 8,55 
S22 27,47 fg 21,80 32,45 2,47 8,99 
S23 28,36 c-g 22,79 33,16 2,24 7,91 
S24 27,86 d-g 19,02 37,96 3,41 12,26 
S25 27,89 d-g 23,25 32,96 2,69 9,65 
S26 29,03 b-e 24,51 32,82 2,05 7,05 
S27 24,61 h-k 20,08 30,52 2,42 9,83 
S28 29,05 b-e 24,00 33,20 2,20 7,56 
S29 24,00 i-l 17,98 27,53 2,59 10,81 
S30 27,33 g 22,59 30,79 2,15 7,88 
Просек 26,98  

 

Min 17,98  
Max 37,96  
SD 3,49  
CV (%) 12,92  

* вредности у свакој колони обележене различитом словном ознаком су статистички значајно 
различите према Duncan тесту за p < 0.05 
 
Утицај испитиваног генотипа у просеку на вредност ширине плода био је 

статистички значајан између већине испитиваних генотипова (таб. 5). Просечна 

ширина плода кестена свих испитиваних генотипова износила је 29, 34 mm, а 

кретала се у интервалима од 19,86 mm (S10) до 39,08 mm (S3), што је у складу са 
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стаблима кестена која расту у Словенији (Solar et al., 2005). Највећа ширина плода, 

статистички значајно већа у односу на све остале испитиване генотипове, осим S2 

(32,44 mm), забележена је код S15 (32,97 mm) и S3 (32,93 mm). Генотип S2 је, осим 

са S15 и S3, имао уједначену ширину плода и са генотипом S17 (31,30 mm), а 

значајно већу у односу на остале испитиване генотипове. Најмања ширина плода је 

уочена код генотипа S27 (25,25 mm). Ширина плода као испитивано својство зависно 

од генотипа није варирала много у испитиваној години. У просеку за све генотипове, 

коефицијент варијације ширине плода износио је 11,12%, при чему је код већине 

генотипова био испод 10,00%. Код мањег броја испитиваних генотипова 

коефицијент варијације ширине плода био је у распону од 10,00% (S2, S18, S25, S27, 

S28 и S29) до преко 13% (S7 и S24). Упоређујући добијене резултате ширине плода 

кестена са подручја Скадарског језера, уочава се да су у просеку мање ширине од 

већине плодова испитиваних у Италији (Borghetti et al., 1986; Ponchia et al., 1993a, b) 

и Португалу (Gomez Pereira et al., 1993), али веће ширине од локалних типова из 

области Сполета (23,0-30,8 mm) (Jacoboni, 1993).  

Такође, утицај генотипа у просеку за испитивани период на дебљину плода (таб. 6) 

показао је статистичку значајност између већине испитиваних генотипова. Просечна 

дебљина плода кестена свих испитиваних генотипова износила је 17, 70 mm, а 

кретала се у интервалима од 9,33 mm (S4) до 33,57 mm (S16). Највећа дебљина 

плода, статистички значајно већа у односу на све остале испитиване генотипове, 

забележена је код S15 (22,89 mm). Генотип S3 (20,64 mm) је имао значајно мању 

дебљину плода у односу на S15, али и значајно већу у односу на већину осталих 

генотипова, док је уједначене дебљине плода био са S23 (19,79 mm), S2 (19,57 mm), 

S21 (19,05 mm) и S21 (19,02 mm). Најмања дебљина плода је уочена код генотипова 

S12 (15,41 mm) и S9 (15,40 mm). Код дебљине плода као испитиваног својства 

зависно од генотипа уочена је већа варијабилност у испитиваној години у односу на 

дужину и ширину плода. У просеку за све генотипове, коефицијент варијације 

дебљине плода износио је 18,84%, при чему је код већине генотипова био испод 

20,00%, док је код свега четири генотипа уочена варијабилност и преко 20% (S7, 

S10, S16, S20). Добијени резултати указују да су плодови испитиваних генотипова 

кестена са подручја Скадарског језера у просеку сличне дебљине плода са 

популацијама кестена у Словенији (Solar et al., 2005), незнатно мање дебљине у 

односу на неке италијанске (Borghetti et al., 1986; Ponchia et al., 1993a, b), али 



 
 
 

38 
 

значајно веће дебљине у односу на локалне генотипове кестена у области 

Сполета (Jacoboni, 1993), који су значајно мање дебљине (11,9-15,00 mm). 

Таб. 5. Ширина плода испитиваних генотипова питомог кестена на подручју Скадарског језера 

Генотип Ширина плода (mm) Min Max SD CV (%) 
S1 30,54 c-e 22,94 36,31 2,87 9,38 
S2 32,44 ab 24,87 37,96 3,44 10,62 
S3 32,93 a 26,71 39,08 3,06 9,28 
S4 29,00 e-g 23,82 34,73 2,45 8,44 
S5 26,87 hi 21,70 31,46 2,01 7,50 
S6 28,97 e-g 23,80 34,07 2,45 8,45 
S7 27,05 hi 20,28 34,32 3,63 13,42 
S8 29,10 e-g 24,09 33,71 1,99 6,84 
S9 27,00 hi 22,79 32,65 2,53 9,38 
S10 25,96 ij 19,86 30,48 2,03 7,83 
S11 28,98 e-g 23,75 33,11 2,49 8,59 
S12 29,12 e-g 24,08 33,50 2,63 9,02 
S13 29,35 d-g 24,96 33,57 1,91 6,51 
S14 29,73 c-f 26,06 35,14 2,08 7,00 
S15 32,97 a 29,69 37,50 2,36 7,15 
S16 30,90 cd 27,23 37,13 2,54 8,20 
S17 31,30 bc 27,91 37,33 2,05 6,55 
S18 30,80 cd 21,00 37,40 3,39 11,01 
S19 27,89 gh 22,30 31,01 2,18 7,81 
S20 26,99 hi 23,11 32,20 2,56 9,49 
S21 30,33 c-f 23,61 33,59 2,46 8,10 
S22 30,40 c-f 25,89 38,57 2,78 9,16 
S23 29,93 c-f 25,70 33,67 1,90 6,34 
S24 28,78 fg 20,11 35,40 3,87 13,45 
S25 29,86 c-f 23,74 33,99 3,04 10,17 
S26 30,75 cd 27,11 35,82 2,55 8,29 
S27 25,25 j 20,52 32,49 2,76 10,93 
S28 30,98 c 21,91 36,59 3,47 11,19 
S29 26,84 hi 23,15 32,07 2,71 10,08 
S30 29,10 e-g 25,18 34,97 2,20 7,56 
Просек 29,34  

 

Min 19,86  
Max 39,08  
SD 3,26  
CV (%) 11,12  

* вредности у свакој колони обележене различитом словном ознаком су статистички значајно 
различите према Duncan тесту за p < 0.05 
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Таб. 6. Дебљина плода испитиваних генотипова питомог кестена на подручју Скадарског језера 

Генотип Дебљина плода (mm) Min Max SD CV (%) 
S1 17,65 e-i 13,28 21,92 2,34 13,25 
S2 19,57 b-d 13,31 25,54 2,66 13,58 
S3 20,64 b 16,31 28,21 3,25 15,75 
S4 16,51 h-l 9,33 20,45 2,25 13,63 
S5 15,72 kl 11,85 24,71 2,20 13,99 
S6 18,81 c-f 14,00 23,30 2,50 13,31 
S7 15,81 j-l 9,41 23,29 3,91 24,73 
S8 17,88 d-h 13,23 24,40 2,47 13,83 
S9 15,40 l 11,77 19,19 1,75 11,40 
S10 16,41 h-l 10,18 24,25 3,81 23,20 
S11 16,19 h-l 13,22 24,82 2,91 18,00 
S12 15,41 l 10,30 22,87 2,55 16,54 
S13 15,90 i-l 10,26 24,34 2,84 17,89 
S14 16,66 h-l 9,84 21,92 2,68 16,07 
S15 22,89 a 17,28 30,03 4,15 18,15 
S16 19,02 b-e 12,51 33,57 4,21 22,13 
S17 18,56 c-f 11,99 24,03 2,68 14,42 
S18 18,50 c-g 14,44 24,60 2,70 14,59 
S19 16,76 g-l 12,00 21,92 2,01 12,00 
S20 17,67 e-h 13,11 25,60 3,57 20,18 
S21 19,05 b-e 14,02 23,33 2,72 14,26 
S22 17,53 e-j 10,79 22,50 2,70 15,42 
S23 19,79 bc 14,51 29,18 3,18 16,08 
S24 17,72 e-h 12,42 23,81 3,00 16,93 
S25 17,78 e-h 11,28 27,72 2,73 15,34 
S26 18,48 c-g 14,26 26,03 2,68 14,48 
S27 15,65 kl 12,14 24,04 2,81 17,96 
S28 17,40 e-k 10,61 22,49 3,03 17,43 
S29 17,01 f-l 11,70 22,48 2,57 15,11 
S30 18,76 c-f 12,83 25,64 3,22 17,17 
Просек 17,70  

 

Min 9,33  
Max 33,57  
SD 3,34  
CV (%) 18,84  

* вредности у свакој колони обележене различитом словном ознаком су статистички значајно 
различите према Duncan тесту за p < 0.05 
 

Маса плода је најваријабилнија помолошка особина код кестена. Велику 

варијабилност у маси плода кестена (5,8 до 12,0 g) наводе Ayfer and Soylu (1993) за 

локалне сорте у Турској, док Pereira Lorenzo and Fernandez Lopez (1997) извештавају 
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за подручје Шпаније резултате масе плода за поједине локалне сорте и клонове 

кестена од 4 до 17 g. Просечна маса плодова кестена подручја у Тоскани је 9,4-16,6 g 

(Borghetti et al., 1986), региона Трента 11,4-16,1 g, а подручја око Бреше су 10,9-

15,2 g (Ponchia et al., 1993a, b). Према Jacoboni (1993), плодови четири стабла која 

расту у околини Сполета у просеку су масе 12,2-17,2 g, а просечна маса плодова 

испитиваних 12 стабала из провинције Фиренца је 9,2-12,7 g (Casini et al., 1993). 

Маса плодова испитиваних генотипова у Португалу се креће у распону 10-20 g 

(Gomez Pereira et al., 1993), у Грчкој у просеку 11,1-15,3 g (Zakynthinos and Lionakis, 

1997), а у Румунији 2,8-19,1 g (Botu et al., 1999). Такође, утврђено је да више од три 

четвртине словеначког медитеранског кестена има плод масе преко 9,5 g (Solar et al., 

2005).  

Утицај испитиваног генотипа у просеку на вредност масе плода био је статистички 

значајан између већине испитиваних генотипова (таб. 7). Просечна маса плода 

кестена свих испитиваних генотипова износила је 7,89 g, а кретала се у интервалима 

од 2,30 g (S10) до 17,00 g (S3). Највећа маса плода, статистички значајно већа у 

односу на све остале испитиване генотипове, осим S2 (10,20 g) и S17 (10,07 g), 

забележена је код S15 (11,05 g) и S3 (10,96 g). Генотипови S2 и S17 су, осим са S15 и 

S3, имали уједначену масу плода и са генотипом S16 (9,85 g), а значајно већу у 

односу на све остале испитиване генотипове. Најмања маса плода је уочена код 

генотипова S9 (5,73 g) и S10 (5,13 g). Маса плода као испитивано својство, зависно 

од генотипа, варирала је значајно у испитиваној години. У просеку за све 

генотипове, коефицијент варијације масе плода износио је 30,19%, а кретао се у 

распону од 15,32% (S21) до 32,40% (S10). 

У издвајању генотипова кестена перспективних за даљи оплемењивачки програм и 

препоруку за гајене површине, иде се на селекцију крупног плода, али и крупне 

језгре. Утицај испитиваног генотипа у просеку на вредност масе језгре био је 

статистички значајан између већине испитиваних генотипова (таб. 8). Просечна маса 

језгре кестена свих испитиваних генотипова износила је 6,73 g, а кретала се у 

интервалима од 1,80 g (S10) до 15,20 g (S3). Највећа маса језгре, статистички 

значајно већа у односу на све остале испитиване генотипове, осим S2 (8,82 g), S17 

(8,64 g) и S16 (8,50 g), забележена је код S3 (9,47 g) и S15 (9,14 g). Најмања маса 

језгре је уочена код генотипа S10 (4,38 g). Маса језгре као испитивано својство, 

зависно од генотипа, варирала је значајно у испитиваној години. У просеку за све 
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генотипове, коефицијент варијације масе језгре износио је 31,99%, а кретао се у 

распону од 16,11% (S21) до 36,03% (S10). 

Таб. 7. Маса плода испитиваних генотипова питомог кестена на подручју Скадарског језера 

Генотип Маса плода (g) Min Max SD CV (%) 
S1 8,63 d-f 4,40 13,30 2,17 25,09 
S2 10,20 ab 4,80 14,20 2,47 24,22 
S3 10,96 a 5,90 17,00 2,74 25,01 
S4 7,41 g-j 4,00 11,20 1,56 21,04 
S5 6,10 k-m 4,20 11,20 1,35 22,18 
S6 7,81 e-h 4,20 12,20 1,90 24,28 
S7 7,81 e-h 4,40 11,10 1,73 22,21 
S8 7,50 g-j 3,40 9,80 1,44 19,21 
S9 5,73 lm 3,30 9,40 1,40 24,39 
S10 5,13 m 2,30 9,30 1,66 32,40 
S11 7,11 h-k 4,20 11,90 1,75 24,66 
S12 6,75 h-l 3,90 11,20 1,77 26,19 
S13 6,55 i-l 4,40 9,50 1,36 20,70 
S14 7,19 h-k 4,10 10,40 1,58 21,97 
S15 11,05 a 7,70 15,90 2,17 19,65 
S16 9,85 bc 6,50 13,10 1,82 18,53 
S17 10,07 ab 6,60 13,90 1,59 15,75 
S18 8,49 d-g 4,90 14,60 2,36 27,79 
S19 6,44 j-l 3,90 9,80 1,50 23,35 
S20 6,49 j-l 4,50 10,20 1,61 24,77 
S21 9,34 b-d 6,50 12,70 1,43 15,32 
S22 7,61 f-i 4,20 12,40 1,78 23,45 
S23 8,97 cd 6,10 13,40 1,80 20,10 
S24 7,82 e-h 2,80 12,00 2,53 32,30 
S25 7,82 e-h 4,00 11,40 1,91 24,40 
S26 8,88 c-e 6,40 13,00 1,92 21,59 
S27 5,82 lm 3,10 10,50 1,85 31,84 
S28 8,65 d-f 3,60 14,00 2,35 27,22 
S29 6,75 h-l 3,10 9,90 1,74 25,84 
S30 7,85 e-h 4,80 13,30 1,81 23,09 
Просек 7,89  

 

Min 2,30  
Max 17,00  
SD 2,38  
CV (%) 30,19  

* вредности у свакој колони обележене различитом словном ознаком су статистички значајно 
различите према Duncan тесту за p < 0.05 
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Таб. 8. Маса језгре испитиваних генотипова питомог кестена на подручју Скадарског језера 

Генотип Маса језгре (g) Min Max SD CV (%) 
S1 7,43 d-g 3,70 11,90 1,96 26,32 
S2 8,82 ab 4,00 12,30 2,25 25,48 
S3 9,47 a 4,80 15,20 2,54 26,85 
S4 6,22 h-j 3,30 9,70 1,33 21,32 
S5 5,18 k-n 3,40 9,90 1,24 24,03 
S6 6,64 g-i 3,50 10,90 1,66 25,02 
S7 6,85 e-h 3,50 10,00 1,61 23,49 
S8 6,54 g-i 2,80 9,00 1,30 19,84 
S9 5,01 l-n 2,40 8,40 1,31 26,11 
S10 4,38 n 1,80 8,30 1,58 36,03 
S11 5,97 h-l 3,40 10,00 1,61 27,05 
S12 5,69 i-m 3,00 9,90 1,64 28,76 
S13 5,46 j-m 3,30 8,00 1,25 22,84 
S14 6,08 h-k 3,30 9,10 1,47 24,11 
S15 9,14 a 5,70 13,50 1,94 21,28 
S16 8,50 a-c 5,50 11,50 1,66 19,57 
S17 8,64 a-c 5,60 12,20 1,48 17,09 
S18 7,27 d-g 4,30 13,30 2,22 30,59 
S19 5,41 j-m 2,80 8,70 1,48 27,45 
S20 5,35 j-m 3,20 9,00 1,53 28,60 
S21 8,10 b-d 6,20 11,20 1,31 16,11 
S22 6,07 h-k 3,00 11,00 1,73 28,44 
S23 7,77 c-e 5,10 11,90 1,69 21,74 
S24 6,71 f-h 2,20 10,70 2,31 34,38 
S25 6,75 f-h 3,40 10,10 1,81 26,83 
S26 7,70 c-f 5,30 11,30 1,67 21,70 
S27 4,81 mn 2,60 9,20 1,46 30,32 
S28 7,51 d-g 3,00 12,00 2,14 28,48 
S29 5,65 i-m 2,00 8,50 1,71 30,28 
S30 6,76 f-h 4,10 11,30 1,62 23,93 
Просек 6,73  

 

Min 1,80  
Max 15,20  
SD 2,15  
CV (%) 31,99  

* вредности у свакој колони обележене различитом словном ознаком су статистички значајно 
различите према Duncan тесту за p < 0.05 
 

Крупан плод са високим рандманом је најважнија карактеристика плода кестена у 

програму селекције. Рандман плода (таб. 9), као показатељ економске оправданости 

гајења појединих сорти и селекција кестена, био је најстабилније својство код свих 
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испитиваних генотипова током периода вегетације 2019. године, у односу на све 

остале морфометријске особине плода кестена.   

Таб. 9. Рандман плода испитиваних генотипова питомог кестена на подручју Скадарског језера 

Генотип Рандман (%) Min Max SD CV (%) 
S1 85,92 a-g 80,82 89,53 2,20 2,56 
S2 86,18 a-f 77,97 90,11 2,93 3,40 
S3 86,03 a-f 77,42 91,95 3,51 4,08 
S4 84,04 c-k 59,80 89,39 5,63 6,70 
S5 84,72 a-j 70,31 88,71 3,51 4,15 
S6 85,29 a-i 56,18 92,65 6,83 8,01 
S7 87,53 a 79,55 90,91 2,43 2,77 
S8 87,06 ab 73,24 93,75 4,03 4,63 
S9 87,11 ab 72,73 91,18 3,52 4,04 
S10 84,30 b-k 70,59 91,67 5,07 6,01 
S11 83,51 e-k 75,00 88,42 3,20 3,83 
S12 83,77 d-k 76,92 88,89 2,89 3,45 
S13 83,00 h-k 75,00 87,78 2,74 3,30 
S14 84,34 b-k 62,96 98,63 5,34 6,33 
S15 82,48 jk 74,03 88,11 2,56 3,10 
S16 86,20 a-f 80,77 89,52 2,28 2,64 
S17 85,62 a-h 81,33 88,18 1,76 2,06 
S18 85,25 a-j 67,69 93,88 5,29 6,21 
S19 83,12 g-k 71,79 88,89 4,42 5,32 
S20 81,83 k 66,67 88,76 5,98 7,30 
S21 86,68 a-c 82,98 95,38 2,47 2,85 
S22 79,20 l 55,81 91,78 9,48 11,98 
S23 86,34 a-e 78,48 91,86 3,41 3,95 
S24 85,31 a-i 69,41 90,57 4,43 5,19 
S25 85,84 a-g 70,83 90,12 4,28 4,99 
S26 86,73 a-c 81,82 90,22 2,22 2,56 
S27 83,44 f-k 54,43 91,11 8,22 9,85 
S28 86,57 a-d 78,95 90,91 2,93 3,39 
S29 82,60 i-k 64,52 95,08 7,20 8,71 
S30 86,00 a-f 74,55 91,86 3,86 4,49 
Просек 84,86  

 

Min 54,43  
Max 98,63  
SD 4,85  
CV (%) 5,72  

* вредности у свакој колони обележене различитом словном ознаком су статистички значајно 
различите према Duncan тесту за p < 0.05 
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Коефицијент варијације овог својства је у просеку за све генотипове износио свега 

5,72%. Просечна вредност рандмана плода кестена, за све испитиане генотипове 

била је 84,86%. Највећа вредност рандмана измерена код свих генотипова током 

периода испитивања је била 98,63% (S14), а минимална вредност је износила 54,43% 

(S27). Највећи рандман у просеку забележен је код генотипа S7 (87,53%), а потом и 

код S9 (87,11%) и S8 (87,06%). Најмањи рандман у просеку утврђен је код генотипа 

S20 (81,83%),  

Разлика у маси и димензијама плода селекција и сорти воћних врста гајених у истим 

условима је управо резултат генотипских разлика (Yilmaz et al., 2009а; 2009b).  

4.3 Хемијска карактеризација језгре Castanea sativa Mill. 

Иако нутритивни састав и биоактивност свежег плода питомог кестена показују 

разлике зависно од испитиване сорте/генотипа (Beccaro et al., 2020; 2. Barreira et al., 

2009), региона производње, године бербе (Barreira et al., 2012), агроеколошких 

услова (Peña-Méndez et al., 2008), технологије гајења (De Vasconcelos et al., 2010; 

Mota et al., 2018), свакако да конзумација и употреба кестена и прерађевина на бази 

кестена има огроман потенцијал у поспешивању здравља људи (Ciucure et al., 2022). 

Дакле, због повећаног привредног интересовања за употребу питомог кестена, јавила 

се и потреба за унапређењем производње плода кестена, за развојем одабраних 

сорти, а у новије време и хибрида са повећаном толерантности на проузроковаче 

болести и штеточине (Da and Silva, 2016). Из тог разлога је и у овом истраживању 

издвојен генотип са најбољим помолошким особинама (S15), перспективан за даља 

истраживања те екстракт језгре испитан на садржај суве материје, садржај укупних 

биомолекула, фенола и флавоноида, као и пратећу антиоксидативну активност (таб. 

10). Испитивањем екстракта кестена, утврђено је да је у испитиваном узорку садржај 

суве материје износио 4,67% (m/m). Значајно већи принос сувог екстракта за језгру 

плода питомог кестена (12,8-13,7% (m/m)) наводи Živković (2009). Када је реч о 

садржају укупних биоактивних молекула, екстракт кестена са подручја Скадарског 

језера се показао као веома богат извор укупних фенола (23,36 mg GAE/ml 

екстракта). Истовремено, сорте кестена испитиване у Румунији показале су значајно 

мањи садржај укупних фенола (4,84-12,69 mg GAE/ml екстракта), зависно од сорте 
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(Ciucure et al., 2022). Сличне резултате сортама гајеним у Румунији наводе и остали 

аутори (Otles and Selek, 2012). 

 
Таб. 10. Садржај суве материје, укупних фенола, укупних флавоноида и неутрализација DPPH• 
слободног радикала у екстракту језгре кестена генотипа S15  
 

±3SD 
a милиграм еквивалената галне киселине по милилитру екстракта 
b милиграм еквивалената рутина по милилитру екстракта 
c милиграм еквивалената тролокса по милилитру екстракта 

 
Са друге стране, очекивано (Živković, 2009), садржај укупних флавоноида је био 

нижи у екстракту кестена испитиваног генотипа (15,28 mg RЕ/ml екстракта), али 

значајно већи у односу на наводе Ciucure et al. (2022) (1,57-8,64 mg RЕ/ml). С 

обзиром да фенолне материје и флавоноиди представљају материје са разноврсним 

фармаколошким деловањем, веома сигнификантна зависност између приноса сувог 

екстракта и укупних фенола, као и приноса сувог екстракта и укупних флавоноида је 

важан параметар за производни процес добијања екстраката кестена са применом у 

дијети и терапији (Živković, 2009). 

У оквиру одређивања биолошке активности, конкретно антиоксидативног 

потенцијала, испитана је способност екстракта кестена у процесу неутрализације 

DPPH• слободног радикала. Добијени резултат је показао да биљна врста Castanea 

има веома велику способност да неутралише слободни DPPH• радикал, чија је 

вредност одређена спектрофотометријски и износи 31,08 mg TE/ml екстракта. Да 

плодови кестена имају значајну антиоксидативну активност повезану са 

полифенолним и органским садржајима наводе и остали аутори (Gonçalves et al., 

2010). 

Добијени резултати представљају полазну тачку за будућа мултидисциплинарна 

истраживања, а све у циљу пружања драгоцених информација за избор сорте кестена 

са висококвалитетним биоактивним карактеристикама и развој различитих 

прехрамбених производа са додатном вредношћу и вишеструким предностима по 

људско здравље. 

Садржај суве материје (%, m/m) 4,67±0,05 

Садржај укупних фенола (mg GAE/ml E) a 23,36±3,21 

Садржај укупних флавоноида (mg RЕ/ml E) b 15,28±1,43 

Неутрализација DPPH• радикала (mg TE/ml E) c 31,08±4,27 
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5. ЗАКЉУЧАК 

На основу истраживања популација и секундарних провенијенција питомог кестена  

(Castanea sativa Mill.) у вегетацији 2019. год., на испитиваном локалитету Годиње у 

региону Скадарског језера, установљен је висок степен варијабилности испитиваних 

генотипова у свим помолошким карактеристикама, те се ово подручје може 

окарактерисати као значајан природни генетички ресурс питомог кестена. 

Попречно елипсоидни облик регистрован је код свих генотипова, осим код  S15 и 

S16, који су попречно широког облика плода.  

Код свих генотипова боја плода варира од светло браон преко браон до тамно браон 

боје,  осим код S15, S16 и S22, који једини имају црно смеђу боју.  

Велики и средњи хилум су подједнако заступљени, док је хилум мале величине 

присутан само код четири испитивана генотипа (S10, S20, S27 и S29).  

Контраст хилума је на већини плодова упадљив, док је на осам генотипова само 

регистровано његово присуство.  

Већина испитиваних генотипова није имала сјај плода, осим осам генотипова, међу 

којима су и S15 и S16.  

Степен пријањања омотача за језгру је констатован да постоји код свих испитиваних 

генотипова.  

Степен продирања омотача у језгру је код већине генотипова средњи, док је код 

свега шест генотипова означен као слаб, односно код седам генотипова као јак.  

Постојање шупљине унутар језгре је запажено код плодова свих испитиваних 

генотипова.  

Крем боју меса језгре су имали плодови свих генотипова, осим S5 и S7, код којих је 

језгра била беле боје.  

Највећа дужина плода забележена је код S15 (32,01 mm), S16 (31,88 mm) и S17 (31,73 

mm). Генотип S21 је имао значајно мању дужину плода (30,01 mm) у односу на 

претходно наведене, али и значајно већу у односу на већину осталих испитиваних 

генотипова. Најмања дужина плода је уочена код генотипа S7 (23,12 mm). 
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Највећа ширина плода уочена је код S15 (32,97 mm) и S3 (32,93 mm). Генотип S2 је, 

осим са S15 и S3, имао уједначену ширину плода и са генотипом S17 (31,30 mm), а 

значајно већу у односу на остале испитиване генотипове. Најмања ширина плода је 

уочена код генотипа S27 (25,25 mm). 

Највећа дебљина плода забележена је код S15 (22,89 mm), а најмања код генотипова 

S12 (15,41 mm) и S9 (15,40 mm). 

Маса плода као испитивано својство, зависно од генотипа, варирала је значајно у 

испитиваној години. Највећа маса плода била је код S15 (11,05 g) и S3 (10,96 g),  а 

најмања код генотипова S9 (5,73 g) и S10 (5,13 g). Маса језгре је пратила масу плода. 

Рандман плода као показатељ економске оправданости гајења појединих сорти и 

селекција кестена, био је најстабилније својство код свих испитиваних генотипова у 

односу на све остале морфометријске особине плода кестена. Највећи рандман у 

просеку забележен је код генотипа S7 (87,53%), а потом и код S9 (87,11%) и S8 

(87,06%). Најмањи рандман у просеку утврђен је код генотипа S20 (81,83%). 

Екстракт кестена се показао као веома богат извор укупних фенола (23,36 mg 

GAE/ml екстракта), са веома великом способношћу да неутралише слободни DPPH• 

радикал (31,08 mg TE/ml екстракта), али је истовремено и нижег садржаја укупних 

флавоноида (15,28 mg RЕ/ml екстракта).  

Добијени резултати хемијске карактеризације екстракта језгре кестена представљају 

полазну тачку за будућа мултидисциплинарна истраживања која би повезивала 

пољопривредне и технолошке науке са циљем искоришћења природног потенцијала 

биљне врсте Castanea sativa Mill. у процесу формулације различитих производа који 

би могли да се користе као прехрамбени производи са додатном вредношћу, али и 

као потенцијални фитопрепарати у пољопривреди.   
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