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ФУЗАРИОЗНА ТРУЛЕЖ УСКЛАДИШТЕНИХ ПЛОДОВА ЈАБУКЕ
Соња Ђанић

САЖЕТАК
Фитопатогене гљиве су главни узрочници смањења квалитета воћа и губитака после
бербе. Као најзначајнији патогени плодова јабуке у скалдишту наводе се гљиве:
Botrytis cinerea Pers. ex Fr., Penicillium expansum (Lk.) Thom., Colletotrichum spp.,
Monilinia sp., Gloeosporium album Osterw, Alternaria alternata (Fr.) Keissler, и др. На
основу досадашњих сазнања, као патоген ускладиштених плодова јабуке све чешће
се наводи и врста Fusarium avenaceum, која, поред економских штета до којих
доводи проузрокујући трулеж плодова јабуке, представља и директну опасност по
човеково здравље путем производње микотоксина. У раду су приказани резултати
истраживања удела Fusarium spp. међу проузроковачиматрулежи на ускладиштеним
плодовима јабуке са четири локалитета АП Војводине у 2016. години. На основу
морфолошких и одгајивачких одлика изолованих фитопатогених гљива, утврђено је
да је врста F. avenaceum заступљена од 10 до 33 % у узоркованим плодовима јабуке,
те да је оправдано очекивати и присуство микотоксина у овим производима.
Кључне речи: Јабука; Фитопатогене гљиве; Микотоксини; Fusarium avenaceum

FUSARIUM ROT OF STORED APPLES
Sonja Đanić

SUMMARY
Phytopathogenic fungi are the main cause of the reduction in fruits quality after harvest.
The most important storage pathogens of apple fruits are fungi: Botrytis cinerea Pers. Ex
Fr., Penicillium expansum (Lk.) Thom., Colletotrichum spp., Monilinia sp., Gloeosporium
album Osterw, Alternaria alternata (Fr.) Keissler, etc. Based on previous knowledge, as a
pathogen of stored apple fruits, the species Fusarium avenaceum is becoming more
common, which, in addition to the economic damage it causes as а causer of apple fruit
rot, represents a direct danger to human health through the production of mycotoxins. The
paper presents the results of research of the present causative agents of infections on
stored apple fruits from four localities of AP Vojvodina in 2016. Based on the
morphological and cultural characteristics of isolated phytopathogenic fungi, it was
recorded that the species F. avenaceum is has a share of 10 to 33% as causal agent of rot
in sampled apple fruits, and therefore the presence of mycotoxins in these products is
likely to be detected.
Keywords: Apples; Phytopathogenic fungi; Mycotoxins; Fusarium avenaceum
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1. УВОД

Стабло јабуке, најчешће култивисано на свету (Anonymous 1), даје плодове богате
високим садржајем корисних биоактивних материја, угљених хидрата, витамина и
минералних материја (Patzak и сар., 2011). У Србији се стабло јабуке гаји на 23.737 ха,
на основу податка из 2015. године (Величковић и Голијан, 2015).
Јабука је воћна врста чији се плодови троше у свежем стању, током целе године након
правилног складиштења (Граховац и сар., 2011), а такође се могу користити и за
различите видове прераде (сок, концентрат, јабуковача, сирће и др.) (Николић и
Фотирић, 2009). Интезивирање производње јабуке се у будућности очекује, како због
лаке и осигурне дистрибуције, повољних услова узгоја, тако и због чињенице да је ова
производња 20-30 пута профитабилнија по јединици површине у односу на ратарску
производњу (Величковић, 2006).
У складиштима највећи проблем представљају физиолошка, непаразитна обољења
плодова, али и паразитна обољења често узрокују значајне губитке. Болести
ускладиштених

плодова

јабуке

су

у

највећем

броју

случајева

узроковане

фитопатогеним гљивама (Ивић и сар., 2006), а неке од значајнијих су: Botrytis cinerea
Pers. ex Fr., Penicillium expansum (Lk.) Thom., Monilinia sp., Gloeosporium album Osterw,
Alternaria alternata (Fr.) Keissler, и др. (Граховац и сар., 2011)
Иако род Fusarium заузима важно место у литератури посвећеној гљивама, постоји
релативно мало сазнања о примарним штетама које врсте овог рода наносе појединим
гајеним биљкама (Левић, 2008). Тако су и у складиштима плодова јабуке Fusarium
врсте сматране мање заступљеним те им се придавало мало пажње, нарочито у
условима смањеног садржаја кисеоника (Север и сар., 2012).
1
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Значајно присуство гљива рода Fusarium на ускладиштеним плодовима јабуке
утврђено је у протеклих неколико година. Гљиве рода Fusarium поред економских
губитака до којих доводе у складишту (Marasas, 2000), који неретко премашују губитке
током самог процеса производње (Граховац и сар., 2011), често производе и
микотоксине (Lysoe и сар., 2014). Штетно дејство микотоксина огледа се како на
безбедност хране, здравље људи и продуктивност животиња (Scudamore, 2005), тако и
на националну економију и на међународну трговинску размену (Милићевић и сар.,
2014).
По новијим истраживањима, најчешће Fusarium врсте које се јављају на јабуци су F.
avenaceum, F. culmorum, F. lateritium и F. solani (Север и сар., 2012). Најзначајнија
врста, због способности да продукује микотоксине, је врста F. avenaceum (Sorensen и
сар., 2009), која може да произведе неколико микотоксина, те представља реалну
опасност од контаминације микотоксинима, нарочито у производима за људску
употребу (Милићевић и сар., 2014). У суседној Хрватској она је најзаступљенија и
њено присуство је доказано 2011. године (Север и сар., 2012). У Великој Британији је
2012. године спроведен мониторинг Fusarium врста на јабукама и утврђено је да је
доминантна врста F. trincinctum, а одмах после ње F. avenaceum (Berrie, 2013). У
складиштима у САД F. avenaceum је први пут утврђена тек 2013. године (Kou, 2014).
У Р. Србији, као и многим земљама Европе, идентификација врста рода Fusarium
присутних на плодовима јабуке није спроведена, нити је испитана њихова способност
продукције микотоксина. Јабуке са симптомима трулежи плода најчешће одлазе у
прераду (Милићевић и сар., 2014), а како процесом прераде микотоксине није могуће
деградирати у мање токсичне материје, присуство токсикогених врста на плодовима
јабуке директно указује на велике проблеме са здравственом безбедношћу сокова,
хране за бебе и других производа на бази овог воћа (Коцић-Танацков и Димић, 2013).
Сходно томе, мониторинг и идентификацијa врста присутних у Р. Србији су од великог
значаја.
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2.1. ЈАБУКА

2.1.1. Значај јабуке
Јабуке припадају водећој воћној врсти. У Европи су сматране најважнијим воћем, а
дивља стабла јабуке расла су у Европи још у праисторијском добу (Flachowsky, 2006),
док први подаци о гајењу јабуке потичу из Анадолије и Месопотамије пре 2000 година
(Anonymous 2). Данас је стабло јабуке најчешће гајено стабло на свету (Anonymous 1).
Плодови јабуке су богати високим садржајем корисних биоактивних материја, угљених
хидрата, витамина и минералних материја (Patzak и сар., 2011). Истраживања показују
да јабука садржи неопходне састојке за оптималан раст, развој и свеобухватно здравље
људи. Одређени антиоксиданти из јабуке имају значајну улогу у унапређењу здравља и
у превенцији различитих болести, што оправдава пословицу „једна јабука на дан и
доктор из куће ван“ (Anonymous 3). Људи су тога били свесни још у старом Риму код
којих је уобичајени оброк започињао јајетом, а завршавао јабуком, из чега је
проистекла пословица ab ovo usque ad mala – од јајета па све до јабуке, односно од
почетка до краја (Anonymous 1).
Јабука је воћка чији се плодови код нас највише троше у свежем стању, током целе
године (Граховац и сар., 2011), а поред тога њени плодови се могу користити и за
различите видове прераде (сок, концентрат, јабуковача, сирће и др.) (Николић и
Фотирић, 2009).
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Са економског становишта јабука је такође најзначајнија врста Malus рода (Марић и
сар., 2010), како у свету тако и код нас (Граховац и сар., 2011). У односу на
производњу, трговину и потрошњу, налази се на првом месту међу листопадним
воћним врстама и на трећем месту, одмах иза цитруса и банана, узевши у обзир све
воћне врсте (Николић и Фотирић, 2009).
У Републици Србији, која је водећи произвођач воћа у региону (Величковић и Голијан,
2015), јабука је најважнија јабучаста воћна врста и по површинама узгоја заузима друго
место, одмах иза шљиве (Мратинић и сар., 2006). Према подацима Републичког завода
за статистику у Србији је гајена на 23.737 ха (податак из 2015.), што је по европским
размерама 12-то место (Величковић и Голијан, 2015). Рекордан обим производње
јабуке остварен је у 2013. години, 332.255 т (Кесеровић и Магазин, 2014), док је због
инзваредних услова за развој производње (Величковић и сар., 2009), расположиве
површине земљишта и климе Србије (Граховац и сар., 2011), могуће још интензивније
гајење (Мратинић, 2000).
Интезивирање се у будућности очекује и због чињенице да је овакав вид производње
20-30 пута профитабилнији по јединици површине у односу на ратарску производњу
(Величковић, 2006). У 2007. години је извезено 74.189 т плодова јабуке у Русију (око
30% укупне производње) уз девизни приход од преко 17 милиона евра (Милатовић и
сар., 2009). На жалост, због недостатака током производног процеса, плодови често не
испуњавају извозне стандарде (Граховац и сар., 2011).
2.1.2. Складиштење јабуке
Плодови јабучастог воћа ботанички припадају групи синкарпне коштунице, а
физиолошки се убрајају у групу климактеричних плодова, те је могуће њихово чување
у свежем стању све до наредне бербе, у објекима са одговарајућим техничкотехнолошким решењима (Мишић и сар., 2005). Из тих разлога се у развијеним
воћарским земљама, поред високог технолошког нивоа система гајења, све више
пажње придаје технологији бербе и складиштења воћа (Пашалић, 2009).
Најбољи начин складиштења воћа је чување у хладњачама, мада постоје и друга
решења. Постоји више типова хладњача за складиштење воћа, а основне разлике се
4
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огледају у нивоу технолошких решења и опреме која се у њима налази (Јанковић,
2002).
У току последњих неколико година, на подручју Србије изграђено је више модерних
хладњача за складиштење воћа, што представља значајан искорак по питању воћарске
производња у Србији (Магазин и сар., 2013).
Јабуке припадају групи воћа (у коју између осталог спадају и кајсије, авокадо, банане,
боровнице, диње и брескве) које производе етилен, гас који поспешује зрење. Једна
трула јабука која ослобађа виши ниво етилена значајно убрзава процес труљења
осталих јабука (Пашалић, 2009). То сликовито описује стара народна пословица „Једна
трула јабука поквари читаво буре јабука“ (Anonymous 4). Дакле, посебно треба
обратити пажњу на квалитет плодова који се уносе у хладњаче, с обзиром да је само
складиштење плодова екстра и I класе економски исплативо (Matté и сар., 2005).
Изградњом

хладњача

проблем

физиолошких

обољења,

која

се

јављају

на

ускладиштеним плодовима јабуке, је постао један од битнијих (Граховац и сар., 2011).
Како би се тај проблем решио, односно како би се избегли или смањили губици,
неопходно је предузети низ мера у воћњацима током вегетације, приликом бербе и
непосредно након бербе плодова (Каder, 2002).
Иако опадање квалитета воћа после бербе може бити последица већег броја фактора,
најзначајнији су болести проузроковане гљивама (Ивић и сар., 2006). Периоди
складиштења и транспорта могу довести до значајних губитака (Matté и сар., 2005).
Губици после бербе могу бити изузетно високи, али вешта примена расположивих
технологија може значајно умањити губитке проузроковане патогенима у складишту
(Watkins и Ekman, 2005). Стратегије за спречавање појаве и развоја болести
ускладиштених

плодова

обухватају

ефикасну

инхибицију

пораста

патогена,

поспешивање отпорности домаћина и стварање услова средине који погодују
домаћину, а неповољни су за развој патогена (Tian, 2007).
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Захваљујући способности дугог чувања, јабука представља предмет светске трговине
током читаве године. Квалитетним чувањем плодова јабуке у складишту, омогућава се
њихова продаја на тржишту у време када достижу највишу цену (Магазин и сар., 2013).

2.2. FUSARIUM SPP.
Род Fusarium је хетероген род гљива који обухвата веома различите врсте у погледу
њихових морфолошких својстава (Lysoe и сар., 2014), због чега је тешко одредити
њихову бројност (Левић, 2008).
Не постоји јединствени кључ за њихову идентификацију. Класични таксономски
системи базирани су на морфолошким својствима као што су облик и величина
макроконидија, присуство или одсуство микроконидија и хламидоспора, као и
структура конидиофора и изглед мицелије на КДА подлози (слика 1) (Seifert и
Lévesque, 2004).

Слика 1. Морфолошка разноликост врста рода Fusarium
(http://www.slideshare.net/IITA-CO/biodiversity-of-toxigenic-fungi-and-its-implications-in-diseasemanagement)

6

Соња Ђанић

Фузариозна трулеж ускладиштених плодова јабуке

ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ

Морфолошка и физиолошка променљивост врста рода Fusarium и прилагођеност
условима спољашње средине доводе до претпоставке да је њихова бројност већа него
што је утврђено (Samuels и сар., 2001). Унутар једне врсте варијације могу бити једнаке
варирању међу врстама унутар секције којој припадају, те се у прошлости дешавала
рекласификација у различите врсте или различите варијетете (Левић, 2008).
Недавно увођење молекуларне анализе је омогућило напредну детекцију и скрининг
многих Fusarium врста. Данас, Fusarium врсте се најчешће идентификују употребом
морфолошких, биолошких и молекуларних критеријума (Север и сар., 2012).
Врсте рода Fusarium добиле су назив по вретенастом - фузоидном облику
макроконидија који је описао Link 1809-те године (Samuels и сар., 2001). Род Fusarium,
који прирпада царству Fungi, је сврстан у раздео Ascomycota, класу Sordariomycetes,
ред Hypocreales и фамилију Nectriaceae (Seifert и Lévesque, 2004).
Стабилна особина и основни критеријум за класификацију врста рода Fusarium су
макроконидије са базалном ћелијом у облику стопала (слика 2) (Ристић, 2012).

Слика 2. Макроконидија са базалном ћелијом у облику стопала (Ђанић и Граховац, 2016)

Врсте рода Fusarium полно се размножавају образујући телеоморфе сврстане у родове
Albonectria, Cosmospora, Gibberella и Haematonectria (Seifert и Lévesque, 2004).
2.2.1. Значај рода Fusarium
Fusarium је велики, свеприсутан род Ascomycota у који се убрајају многи важни
патогени биљака, али и сапрофити и ендофити (Lysoe и сар., 2014).

Конидије

врста

рода Fusarium широко су распрострањене у спољашњој средини и човек је
свакодневно и на сваком месту у контакту с њима (Ристић, 2012).
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Род сачињавају врсте које нападају широк спектар домаћина, као и оне уско
специјализоване (Lysoe и сар., 2014). Примарно су познате као проузроковачи биљних
болести, али гљиве овог рода производе и многе секундарне, токсичне, метаболите
који могу да прузрокују акутна или хронична обољења код људи и домаћих животиња
(Левић, 2008).
Директни утицај токсичних метаболита Fusarium врста је често забележен током
историје (Коцић-Танацков и Димић, 2013). Помиње се на пример у Атини у петом веку
пре нове ере и у Совјетском савезу током Другог светског рата, док су се
најистакнутије епидемије биљних болести изазване Fusarium врстама појавиле у
комерцијалној индустрији банана 1960-тих и на пшеници и јечму у САД током 1990тих (Lysoe и сар., 2014).
Значај врста рода Fusarium најчешће се процењује на основу тога колико су ове врсте
гљива нанеле штете човеку, што може да се односи на утицај квалитета било ког вида
производње, како биљака тако и домаћих животиња, и наравно на узроковање обољења
људи када су дошли у контакт са њима (Samuels и сар, 2001).
Род Fusarium заузима значајно место у литератури посвећеној гљивама, мада не
постоји доста сазнања о примарним штетама које врсте овог рода наносе појединим
гајеним биљкама. Пре се може доћи до податка о учесталости појаве паразита, а мање о
интензитету болести (Левић, 2008).

2.3. FUSARIUM SPP. НА ПЛОДОВИМА ЈАБУКЕ

Најчешћи проузроковачи болести на ускладиштеним плодовима јабуке су гљиве (Ивић
и сар., 2006), услед присутности високе количине хранљивих материја, садржаја воде,
ниске pH вредности, као и нарушеног одбрамбеног система самог плода у односу на
његово стање пре бербе (Граховац и сар., 2011).
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Као патогени плодова јабуке у складишту Fusarium врсте нису биле забележене у
већем обиму те им се није придавало много пажње, нарочито у складиштима са
контролисаним условима (Sorensen и сар., 2009). Новија истраживања су, наиме,
указала да је фузариозна трулеж много значајнија болест чак и у таквим складиштима.
У Грчкој је обављено истраживање, а резултати показују да је присуство Fusarium
врста на сорти ’Pink Lady’ од 27,4% до 33,2%, од којих се као доминантна наводи F.
avenaceum (Север и сар., 2012).
Фузариозна трулеж се појављује на ускладиштеним плодовима јабуке у виду смеђе,
водене, кружне некрозе, која се постепено шири око зараженог ткива, које благо упада,
понекад прекривено густом беличастом мицелијом (слика 3) (Lysoe и сар., 2014).

Слика 3. Фузариозна трулеж – природна инфекција (Петреш и Граховац, 2016)

Проузроковачи фузариозне трулежи плодова јабуке, на основу новијих података, су
најчешће F. avenaceum, F. culmorum, F. lateritium, и F. solani (Север и сар., 2012).
2.3.1. Fusarium avenaceum
F. avenaceum је космополит који напада широк спектар домаћина, може да зарази
преко 80 биљних родова (Sorensen и сар., 2014). Опште је познат као патоген клијанаца
и корена жита, и као проузроковач трулежи биљних врста разних родова, од
Pinus до Eustoma, али је такође познат и као после-жетвени, складишни патоген
бројних усева, укључујући кромпир, броколи, јабуке и легуминозе. Такође је описан и
као ендофит и опортунистички патоген животиња (Lysoe и сар., 2014).
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F. avenaceum је често изолован из земљишта и биљака умерене климе, али је све више
присутан и у топлијим регионима широм света (Sorensen и сар., 2014).
Производи велики број секундарних метаболита, и то: монилиформин, ениатин (A, A1,
B, B1, B2, и B3) (Sorensen, 2009), фузарин C, антибиотик Y (Sorensen и сар., 2014), 2амино-14,16-диметхилоктадекан-3-ол

(2-AOD-3-ol),

хламидоспорол,

аурофузарин,

фузаристатин А и др. (Lysoe и сар., 2014). У микотоксине се убрајају трихотецени,
ениатини, фумонизини, зереаленони, монилиформин и фусарна киселина.
Монилиформин делује као инхибитор тиамин пирофосфат зависних ензима, док су
ениатини снажни инхибитори ацилкоензим А-холестерол-ацилтрансферазе (ACAT)
(Uhlig и сар.,2007)
Мицелија и пигментација на КДА – мицелија расте осредње брзо, образује колоније
пречника 5,0-8,0 цм након 10 дана при 25,0°C у тами. Ваздушна мицелија је обилна,
паперјаста или памучаста, бела до сивкасто ружичаста. Пигмент у подлози је сивкасторужичаст до тамноцрвен, боје бургундског вина, с радијалним смеђим нијансама због
одраза масе конидија образоване у средишњем делу колоније (Левић, 2008).
Телеоморф – Gibberella avenacea R.J. Cook. (Sanzani и сар., 2013).
2.3.1.1. Fusarium avenaceum на плодовима јабуке
Влажна трулеж плодова јабуке је добро позната болест осетљивих сорти јабуке као
што су ’Gloster’, ’Jonagold’ и ’Fuji’. Током 2008. године у Словенији је извршено
истраживање заражених плодова јабуке различитих сорти са сличним симптомима при
чему је F. avenaceum забележен као патоген овог обољења (Sorensen и сар., 2009).
Након овог сазнања и други истраживачи су увидели потребу за детаљнијим
истраживањем овог податка, обзиром да до тада F. avenaceum није евидентиран као
значајан патоген плодова јабуке.
У Хрватској су током 2011. године испитани заражени плодови сорти ’Zlatni delišes’,
’Jonagold’, ’Ajdared’ и ’Pink Lady’, складиштени у условима са контролисаном
атмосфером и ултраниским садржајем кисеоника. Фузариозна трулеж је забележена са
10
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присуством од 9,4% до 33,2% у зависности од сорте. Као патогени идентификовани су
F. pseudograminearum, F. semitectum, F. crookwellense, F. compactum и F. avenaceum од
којих се последњи наведен издвојио као доминантан проузроковач фузариозне трулежи
ускладиштених плодова јабуке (Север и сар., 2012).
Симптоми влажне трулежи су 2012. године примећени у воћњаку у јужној Италији на
сорти ’Zlatni delišes’. Током истраживања Sanzani и сар. (2013), на основу
морфолошких карактеристика, као узрок инфекције идентификовали су F. avenaceum,
што је накнадно потврђено молекуларним методама. То је први забележен податак овог
патогена као узрочника влажне трулежи на плодовима јабуке у Италији.
Вођени резултатима објављеним у Хрватској, Kou и сар. (2014) су у фебруару 2013.
године спровели истраживање на плодовима јабуке сорте ’Gala’, ускладиштеним 9-12
месеци у контролисаним условима. На основу морфолошке и молекуларне
идентификације потврдили су присуство F. avenaceum на плодовима јабуке и изразили
велику забринутост обзиром на велику економску и здраствену штету коју може да
изазове патоген. Овим истраживањем се први пут у литератури у САД F. avenaceum
наводи као патоген плодова јабуке.
У Холандији је доминантна сорта ’Elstar’ која заузима 40% узгојних површина.
Симптоми влажне трулежи су испитани на великом броју плодова сорте ’Elstar’ током
јануара-марта 2013. године након 4-6 месеци чувања у различитим објектима са
контролисаном атмосфером. Одговарајућим методома је утврђено да је F. avenaceum
присутан са 25%, што је први извештај у Холандији о овом патогену на
ускладиштеним плодовима јабуке (Wenneker и сар., 2016).

2.4. МИКОТОКСИНИ

Биогенетски и структурно, микотоксини припадају различитим врстама природних
једињења (Милићевић и сар., 2014). То су стабилни спојеви, тако да се често налазе и у
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готовом производу који је прошао технолошку обраду (Scudamore, 2005), јер се ретко
могу уништити током прераде, а чешће се редукују и боље распореде по маси готовог
производа (Каталенић, 2004).
Токсични ефекти микотоксина испољавају се у виду различитих симптома код људи и
животиња, познати као микотоксикозе (Левић, 2008), а манифестују се као
цитотоксичност, хепатотоксичност, неуротоксичност, тератогеност, мутагеност и
канцерогеност према циљном ткиву, органу или систему органа (Коцић-Танацков и
Димић, 2013).
Секундарни метаболити немају биохемијски значај за раст гљива и углавном служе да
им обезбеде компетитивну предност у односу на друге организме (Милићевић и сар.,
2014).
Сматра се да су људи и животиње константно изложени истовременом дејству
неколико микотоксина и то најчешће у ниским концентрацијама (Scudamore, 2005).
Према подацима који се налазе на страницама Mycotoxin Awareness Network (EMAN),
основаног од Европске комисије, Програма за квалитет живота и управљање живим
ресурсима, током једне године око 25% биљака које се користе за храну људи и
животиња садржи мање или веће количине микотоксина (Каталенић, 2004).
Степен осетљивости организма зависи од пола, старости, начина исхране, стања
организма, количине и врсте, као и дужине периода уношења микотоксина (КоцићТанацков и Димић, 2013).
Фузариотоксини су секундарни метаболити врста рода Fusarium. Познато је да 35
врста овог рода биосинтетишу 137 микотоксина, од којих 79 припада групи
трихотецена (Левић, 2008).
Након само 14-21 дан инкубације, током истраживања које су спровели Север и сар.
(2012) F. avenaceum је произвео висок ниво микотоксина, а монилиформин је
најзначајнији међу њима. Просто C4 једињење – монилиформин се сматра
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цитотоксичним и може да изазове различите поремећаје и леталност домаћих
животиња (Миличевић и сар., 2014).
2.4.1. Регулаторни аспект
Садржај микотоксина у храни је законски прописан због доказане токсичности и
канцерогених својстава појединих микотоксина. Најмање 100 земаља у свету има
законске прописе којима је регулисано присуство микотоксина у храни за људе и
животиње, што је у односу на 1995. повећање за око 30%. 87% светске популације чине
земље у којима постоје МДК (максимално дозвољене количине) за микотоксине
(Милићевић и сар., 2014). Законска регулатива у земљама ЕУ стално евалуира, сходно
научним сазнањима и технолошким достигнућима. Веома рестириктивна законска
регулатива у високо развијеним земљама доводи до спречавања слободне трговинске
размене нарочито са земљама у развоју, тако да велике количине хране контаминиране
микотоксинима остају за локалну употребу (Wu и Munkvold, 2008).
Унапређењем постојећег система обезбедиће се подела одговорности свих учесника у
ланцу безбедности хране (произвођачи, прерађивачи, дистрибутери, потрошачи и
органи управе надлежни за надзор, као и контрола и надзор), који ће бити препознати и
упознати са својим правима, обавезама, овлашћењима и одговорностима уз уважавање
политике одрживог развоја (Милићевић и сар., 2014).
Максимално дозвољене количине микотоксина које продукују врсте рода Fusarium, и
то деоксиниваленол, зеараленон и фуманозин су одавно утврђене за пшеницу, кукуруз
и њихове производе, мада се прописане вредности изнова редукују (EFSA, 2014).
Што се воћа и његових прерађевина тиче, законском регулативом Европске Уније,
контролише се само присуство афлатоксина, охратоксина А, патулина и Alternaria
токсина (Fernandez-Cruz и сар., 2010), иако постоје, по наводима из литературе,
оправдани разлози да се поменута листа прошири, нарочито са микотоксинима које
производе гљиве рода Fusarium.
European Food Safety Authority (EFSA) је 2010. године обавештена о значају процене и
доношења законских прописа садржаја монилиформина у храни, али до данас још није
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донета званична регулатива. Крајњи рок за доношење одлуке о овој тематици је 31.
децембар 2017. године (EFSA-Q-2010-01006). Претпоставка је да ће због већег броја
истраживачких радова на тему, садржај монилиформина тада бити регулисан и код
плодова јабуке и производа од јабуке.
По члану 23. Закона о безбедности хране у Републици Србији (Службени гласник
Републике Србије, бр. 41/2009), Стручни савет је дужан да у раду примењује и користи
препоруке, смернице и информације доступне од стране EFSA. Након доношења
регулативе о монилиформину у ЕУ, истраживања на тему, којом се бави и овај мастер
рад, биће темељи за брже доношење одговарајуће регулативе у Р. Србији.
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Задатак овог рада је да се током истраживања утврди заступљеност Fusarium spp. на
ускладиштеним плодовима јабуке у АП Војводини и да се изврши идентификација до
нивоа врсте.
Циљ рада је да резултати истраживања укажу на присуство

Fusarium spp. на

ускладиштеним плодовима јабуке, а самим тим и на потенцијални проблем са
здравственом безбедношћу плодова јабуке који одлазе у прераду, и да се установи има
ли потребе за провером присуства микотоксина у тим намирницама.
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4. РАДНЕ ХИПОТЕЗЕ

Очекује се да се утврди присуство Fusarium spp., али да ове гљиве нису доминантни
проузроковачи трулежи ускладиштених плодова јабуке.
Претпоставка је да ће, од могућих врста рода Fusarium, на плодовима бити
детектована врста F. avenaceum.
У случају потвде друге хипотезе, биће потврђена и хипотеза да у Р. Србији постоји
реалан ризик од присуства микотоксина које проузрокују Fusarium spp. у плодовима
јабуке намењеним за прераду.
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5. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД

5.1. УЗОРКОВАЊЕ ПЛОДОВА ЈАБУКЕ

Током фебруара и марта месеца 2016. године прикупљени су

плодови јабуке са

симптомима трулежи из седам расхладних објеката са територије АП Војвојдине на
локалитетима: Таванкут, Хајдуково, Риђица и Јазак. Сорте прикупљених јабука су:
’Fuji’, ’Braeburn’, ’Jonagold’, ’Red Chief’, ’Golden’, ’Topas’ и ’Granny Smith’.
Испитивани плодови јабуке су пореклом из интензивних воћњака са конвенционалним
типом производње (третирани су синтетичким фунгицидима током вегетације), и
третирани су против проузроковача трулежи 14 дана пре бербе.
Расхладни објекти из којих су узорковани плодови јабуке су КА типа – хладњаче са
контролисаном

атмосфером

(регулација

температуре,

влажности

ваздуха,

концентрације CO2 и концентрације O2) или УЛО типа – хладњаче са контролисаном
атмосфером са ултраниским садржајем кисеоника (садржај О2 највише 2%).
Узорковани су плодови са смеђом кружном воденастом некрозом, на чијој површини је
видљива беличаста, жућкаста или ружичаста мицелија, или плодови само са смеђом
воденастом некрозом, под претпоставком да су инфицирани са Fusarium spp. Одабрани
узорци су обележени и упаковани појединачно у полиетиленске кесе и транспортовани
у лабораторију за Дијагностику патогена, штеточина и корова, Департман за
фитомедицину и заштиту животне средине, Пољопривредни факултет, Универзитет у
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Новом Саду, где су поново обележени, заведени у дневник истраживања и
фотографисани (слика 4).

а)

б)

в)

Слика 4. Плодови јабуке из којих је вршена изолација: а) Таванкут, објекат - Агропром, сорта
’Braeburn’, б) Таванкут, објекат – Хорват, сорта ’Jonagold’, в) Јазак, сорта ’Fuji’ (Ђанић и сар., 2016)

Обележавање узорака у лабораторији је вршено иницијалним латиничним словима која
означавају, по редоследу: локалитет (Т - Tavankut, Ј - Jazak и сл.), објекат (само у
случају Таванкута где је посећено више објеката, а - Agroprom, h – Horvat и сл.), назив
сорте (Ј - ’Jonagold’, Т - ’Topas’ и сл.) и редни број плода.

5.2. ИЗОЛАЦИЈА ПАТОГЕНА

Из заражених плодова јабуке извршена је изолација патогена стандардним
фитопатолошким методама на хранљиву подлогу од кромпира, декстрозе и агара
(КДА; PDA - potato dextrose agar), по методи Dhingra и Sinclair (1995).
Подлога је припремана од 200 г кромпира, 20 г агара и 20 г декстрозе и 1 л дестиловане
воде, а стерилизација подлоге је обављена аутоклавирањем (20 мин, при 121 °С). Овако
припремљена подлога је разливена у стерилне Петри кутије.
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Плодови јабуке су површински дезинфиковани 70% алкохолом и обрисани ватом,
затим су стерилним скалпелом узимани фрагменти ткива из сржи плода на преласку
здравог у оболели део плода. Фрагменти ткива су постављени на хранљиву КДА
подлогу, по три, односно пет исечака, и инкубирани у термостату у условима мрака на
температури 25°C у трајању од 7 дана (слика 5).

Слика 5. Инкубација изолата у термостату при 25 °С (Ђанић и сар., 2016)

5.2.1. Добијање чистих култура и њихово чување
Седам дана након развоја иницијалних колонија извршена је селекција по методици
Левић (2008) на основу визуелног опажања и пресејавање. Пресејане су оне колоније за
које се по карактеристикама могло претпоставити да припадају Fusarium spp.:


пораст мицелије осредње брз - брз,



присуство ваздушасте мицелије (бела, жута, светлије и тамније ружичаста),



пигмент у подлози сивкасто жут или сивкасто ружичаст до тамноцрвен и



радијалне или кружне нијансе због одраза масе конидија.

Остали изолати су враћени на инкубацију ради даљег посматрања.
Издвајање чистих култура извршено је у асептичним условима пресејавањем
фрагмената подлоге са мицелијом на свежу КДА подлогу (слика 6б). Засејавање је
вршено у два, односно четири понављања, где једна Петри кутија представљала једно
19
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понављање, са једним, односно два фрагмента у зависности од стања иницијалне
колоније. Припрема исечака изолата извршена је борером пречника 3мм, исечци
мицелије су били уједначени (слика 6).

а)

б)

в)

Слика 6. а) „Борер“ за припрему исечака изолата пречника 3мм, б) Засејан исечак мицелије на КДА
подлози, в) Исечак мицелије пречника 3мм (Ђанић и сар., 2016)

Пресејани изолати су стављени у термостат на инкубацију при 25°C у трајању од седам
дана ради добијања униформних и чистих култура.
Потпуно чисте развијене културе су стерилном копљастом иглом пренесене у
микротубе (слика 7) ради даљег чувања при 3±2 °С као део трајне колекције
микробиолошких култура Департмана за Фитомедицину и заштиту животне средине,
Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду.

Слика 7. Изолат пренесен у микротубу (Ђанић и сар., 2016)
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5.3. ПРОВЕРА ПАТОГЕНОСТИ ИЗОЛАТА

Тест провере патогености свих изолата извршен је вештачком инокулацијом озлеђених
плодова јабуке сорте `Златни Делишес`.
Плодови су опрани дестилованом водом, површински дезинфиковани 70% алкохолом и
осушени. На површини плода су стерилним бушачем направљена два наспрамна,
једнака удубљења пречника 4мм и дубине 3мм, један плод је инокулусан са два
изолата. У припремљена удубљења постављени су уједначени фрагменти мицелије
заједно са подлогом (3мм). Негативна контрола је инокулисана исечцима стерилне
КДА подлоге.
Инокулисани плодови су инкубирани у пластичном контејнеру (слика 8а) постављеном
у лабораторији при собној температури (21-25˚C) и природним условима смене дана и
ноћи, док су услови високе релативне влажности обезбеђени у самом контејнеру.
Инкубација је трајала седам дана (слика 8б).

а)

б)

Слика 8. Пластични контејнер са: а) инокулисаним плодовима након постављања теста,
б) инокулисаним плодовима након седам дана инкубације (Ђанић и Граховац, 2016)
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Оцена патогености вршена је визуелно на основу појаве симптома у виду смеђе кружне
некрозе око озледе. Изолати који су испољили патогеност одабрани су за даља
истраживања.

5.4. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ИЗОЛАТА

5.4.1. Идентификација изолата на основу морфолошких и одгајивачких одлика
Идентификација изолата на основу морфолошких и одгајивачких карактеристика
извршена је проучавањем макроскопских и микроскопских својстава патогених
изолата према критеријумима Левић (2008).
Врсте рода Fusarium имају способност да варирају у морфолошким својствима (облик
и

величина

макроконидија,

начин

образовања

микроконидија,

образовање

хламидоспора или боја колонија), те је поуздана морфолошка идентификација
захтевала развој култура на три хранљиве подлоге.
Уједначени фрагменти мицелије (3мм) засејани су на КДА, ША (CA – carrot agar;
шаргарепа агар) и KЛА (CLA – carnation leaf agar; каранфил лист агар) подлоге.
Макроскопска својства (интензитет раста, изглед и боја колоније и пигментација
подлоге) проучавана су на културама гајеним пет, односно девет дана (осам дана је
стандард за утврђивање макроскопских својстава гљиве) на КДА подлози, у мраку, при
25 ºC.
Испитивање микроскопских морфолошких својстава репродуктивних структура
обухватало је утврђивање типа конидиофора или фијалида, облика и димензија
макроконидија, као и присуство или одсуство микроконидија и хламидоспора. Културе
изолата старости девет дана гајене на ШЛ и KЛА подлогама, кoје стимулишу
спорулацију и образовање конидија, у мраку, при 25 ºC, директно су прегледане под
микроскопом (in situ) при увећању од 4 и 10 пута. Од култура свих изолата, на свим
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Соња Ђанић

Фузариозна трулеж ускладиштених плодова јабуке

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД

подлогама, припремани су и нативни препарати за одређивање изгледа конидиофора и
конидија. Нативни препарат припреман је у капи стерилне воде у коју је стерилном
иглом унет фрагмент колоније, потом прекривен покровним стаклом и посматран под
директним увећањем од 4, 10 и 40 пута.

5.5. OБРАДА ПОДАТАКА

Резултати су обрађени применом анализе варијансе, а значајност разлика израчуната је
Tukey-евим пост хок тестом у софтверском пакету Statistica.13. (StatSoft. Inc., 2012.).

23

Соња Ђанић

Фузариозна трулеж ускладиштених плодова јабуке

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

6. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

6.1. УЗОРКОВАЊЕ ПЛОДОВА ЈАБУКЕ

Узорци плодова јабуке са симптомима фузариозне трулежи прикупљени су са четири
локалитета, односно из осам објеката. У свим објектима у којима је вршено узорковање
утврђено је присуство плодова са симптомима трулежи.
У табели 1 је приказан преглед локалитета, објеката, као и број узоркованих плодова
јабуке из којих су узети исечци за засејавање на КДА хранљивој подлози.

Табела 1. Преглед узоркованих плодова јабуке

Локалитет

Објекат

Број узорака

Агропром

15

Имгрунд

10

Хорват

6

Воћко

3

Хајдуково

Golden Fruct

8

Риђица

Apple World

13

Јазак

Pollino agrar

7

Таванкут
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6.1.2. Добијање чистих култура и њихово чување
Из узоркованих плодова добијено је 62 изолата фитопатогених гљива (слика 9). За
велики број изолата се на основу изгледа колонија и спора могло са сигурношћу
закључити да нису припадници рода Fusarium.

а)

б)

в)

Слика 9. Иницијалне колоније – идентификација на основу визуелног опажања : а) Neofabrea spp.,
б)Alternaria spp., в) Fusarium spp. (Ђанић и сар., 2016)

На основу изгледа колоније извршена је визуелна идентификација, а графикон 1
приказује заступљеност фитопатогених гљива на узоркованим плодовима јабуке. На
основу прелиминарне идентификације утврђено је да је род Fusarium у обрађеним
узорцима заступљен са 17%.

2%
8%

17%

Penicillium
31%

Alternaria
Neofabrea
Fusarium

21%

Mucor
21%

Botrytis

Графикон 1. Преглед фитопатогених гљива, на основу визуелне идентификације, заступљених на
узоркованим плодовима јабуке.
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Изолати који су основним карактеристикама одговарали Fusarium spp. су пресејани на
КДА подлогу и добијене су чисте културе (слика 10). Од 21 изолата сачињене су
моноспоријалне културе (Табела 2).

Слика 10. Чисте културе Fusarium spp. (Ђанић и сар., 2016)

Табела 2. Преглед формиране колекције моноспоријалних изолата

Изолат

Локалитет Објекат

TaB61
TaB62
TaB101
TaB102
TaB12
TiJ71
TiJ72

Агропром

Таванкут

Хорват

TvJ3

Воћко

Braeburn

Jonagold

2016

JF11
JF12
JF13
JF14

HG3
HG8

Година
изолације

Имгрунд

ThJ41
ThJ42

JGS3
JGS31
JGS32
JGS33
JGS34

Сорта јабуке

Fuji
Јазак

Pollino agrar
Grenny Smith

Хајдуково

Golden Fruct

Golden
delicious
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6.2. ПРОВЕРА ПАТОГЕНОСТИ ИЗОЛАТА

За издвојене моноспоријалне изолате је проверена патогеност на здравим плодовима
јабуке, након чега је утврђено да сви изолати седам дана након инокулације
испољавају патогеност. Негативна контрола није показала знаке инфекције (слика 11г).
На свим инокулисаним плодовима јабуке, испољени симптоми, појава смеђе кружне
некрозе око озледе у већој или мањој мери, са или без присуства мицелије, су у складу
са описима из литературе и типични за F. avenaceum. Од 21 испитаног изолата, као
изолат са најизраженијом способношћу колонизације егзокарпа плода, издваја се
изолат ThJ42 (слика 11а).

а)

б)

б)

г)

Слика 11.Резултати теста патогености: а), б) и в) Плодови са симптомима заразе, г) Негативна
контрола без симптома (Ђанић и Граховац, 2016)
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По провери патогености потврђена је претпоставка да је Fusarium spp. заступљен на
узоркованим плодовима са 17%. Само на једном локалитету није забележено присуство
Fusarium spp. (Риђица), док се код осталих локалитета заступљеност кретала од 10%
(Таванкут - Имгрунд) до 33% (Таванкут - Воћко), што се може видети на графикону 2.
Добијени подаци се подударају са резултатима истраживања које су спровели Соренс и
сарадници објављеним 2009. године, где је присуство рода Fusarium на ускладиштеним
плодовима јабуке забележено са 9,4%, односно 33,2%.

100%
80%
60%

Целокупан узорак са
локалитета
Fusarium spp.

40%
20%
0%
Ta

Th

Tv

Ti

R

H

J

Графикон 2. Преглед заступљености фитопатогених гљива рода Fusarium у однсу на локалитет.

6.3. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ИЗОЛАТА

6.3.1. Идентификација изолата на основу морфолошких особина
Успешно су идентификоване вегетативне и репродуктивне структуре изолата.
6.3.1.1. Идентификација изолата на основу вегетативних структура
Након пет дана инкубације извршен је преглед и анализа припремљених изолата. Сви
испитивани изолати формирају вегетативне структуре које морфолошки одговарају
Fusarium spp. На основу испољених морфолошких макроскопских особина изолати су
сврстани у четири морфолошке групе (Табела 3).
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Прву морфолошку групу (Слика 12а-ђ) чине два изолата TaB101 и TaB102 са
најинтензивнијм порастом. Изолати ове групе формирају светлоружичасту мицелију на
подлогама КДА и ША, док је на подлози КЛА мицелија хромогена. Наранџаста
спорулација у централном делу колоније видљива је на подлози КДА, док на ША и
КЛА спорулација није уочљива (Табела 3). Нема одступања међу изолатима.

а)

б)

е)

ж)

в)

г)

з)

и)

д)

ђ)

ј)

к)

Слика 12. I морфолошка група (изолат TaB101) пет дана након инкубације:а) лице и б)наличје на КДА
подлози; в) лице и г) наличје на ША подлози; д) лице и ђ) наличје на КЛА подлози
II морфолошка група (изолат ThJ42) пет дана након инкубације:е) лице и ж)наличје на КДА подлози; з)
лице и и) наличје на ША подлози; ј) лице и к) наличје на КЛА подлози (Ђанић и сар., 2016)

У другој морфолошкој групи (Слика 12е-к) изглед колоније је уједначен код свих
изолата (Табела 3). Изолате друге групе карактеришу интензивније нијансе на

хранљивим подлогама ПДА и ША, ружичасто бојене са концентричним, различито
нијансираним круговима. Мицелија на КЛА подлози је хромогена.
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У трећој морфолошкој групи (Слика 13а-ђ) долази до извесног одступања међу
изолатима (Табела 3) на свим хранљивим подлогама.
На подлогама КДА и ША одступања се испољавају у виду различитог нијансирања
подлоге, од светлијих до тамнијих бордо нијанси. Мицелија је бледо ружичаста са
уочљивом спорулацијом у централном делу колоније код изолата JF11,2,3,4 и JGS34 на
КДА подлози и изолата JF11 и JF14 на ША подлози. На КЛА подлози мицелија је
хромогена са жутим нијансама, супстратна, одступања су код изолата JGS3 и JGS3 2 где
је мицелија ваздушаста око листа каранфила.

а)

б)

е)

ж)

в)

г)

з)

и)

д)

ђ)

ј)

к)

Слика 13.III морфолошка група (изолат JF14) пет дана након инкубације:а) лице и б)наличје на КДА
подлози; в) лице и г) наличје на ША подлози; д) лице и ђ) наличје на КЛА подлози
IV морфолошка група (изолат HG8) пет дана након инкубације:е) лице и ж)наличје на КДА подлози; з)
лице и и) наличје на ША подлози; ј) лице и к) наличје на КЛА подлози (Ђанић и сар., 2016)

Четврту морфолошку групу (Слика 13е-к) чине монохроми изолати, без одступања
међу припадницима групе. Ови изолати формирају белу, ваздушасту мицелију без
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видљиве спорулације на подлогама КДА, ША, као и на КЛА, где је мицелија
ваздушаста само око листа каранфила (Табела 3).

Група

Изолат

Табела 3. Морфолошке особине изолата Fusarium spp. после пет дана инкубациује на различитим хранљивим подлогама

1

TaB10
TaB102

TaB61
TaB62
TaB12
ThJ41
ThJ42
TiJ71
TiJ72

JGS3
JGS31
JGS32
JGS33
JGS34
JF11
JF12
JF13
JF14

HG3
HG8
TvJ3

I

II

III

IV

* О - Обод;

Изглед колоније на КДА
подлози

Изглед колоније на ША
подлози

Изглед колоније на КЛА
подлози

површина
колоније*

пигментација
подлоге

површина
колоније

пигментација
подлоге

површина
колоније

пигментација
подлоге

O: раван
M: ваздушаста
Б: ружичаста,
центар жут

Тамније
ружичасте
боје са
зракастим
шарама

O: раван
M: ваздушаста
Б: ружичастожута

Жуторужичасте
боје са
зракастим
шарама

O: раван
M: супстратна
Б: прозирна, у
центру
ружичаста

Прозирна, у
центру
ружичаста

O: раван
M: ваздушаста
Б: бледо
ружичаста

Светлије
ружичасте
боје са
зракастим
шарама

O: раван
M: ваздушаста
Б: бела са
концентричним
круговима, у
центру благо
ружичаста

Беле, у
центру благо
ружичасте
боје, са
зракастим
шарама

O: раван
M: супстратна,
бујнавазушаста на
листићу
Б: бело
прозирна

Бело
прозирна

O: таласаст
M: ваздушаста
Б: жуторужичаста

Светле до
тамније бордо
боје са
мраморним
шарама

O: таласаст
M: ваздушаста
Б: бело-жуторужичаста

Беле, бледо
бордо до
тамније
бордо боје, са
мраморним
шарама

O: таласаст
M: супстратна
(ваздушаста на
JGS3 и JGS32)
Б: прозирна,
жућкаста

Жућкасто
прозирна

Жућкасто
бело

O: таласаст
M: супстратна,
бујнаваздушаста на
листићу
Б: прозирна,
бела

Прозирна

O: таласаст
M: ваздушаста
Б: бело-жута

Бледо жуте
боје

М - Мицелија;

O: таласаст
M: ваздушаста
Б: бела

Б – Боја
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Девети дан инкубације изолати су анализирани, мерен је пораст изолата и
микроскопиране су репродуктивне структуре (детаљније у наредном поглављу
четвртог степена).
Морфолошке макроскопске особине изолата остају у оквирима задатих група изолата,
без изузетка. Такође, особине су остале какве су и биле након пет дана инкубације,
једино је пораст интензивнији (образложено у поглављу 6.3.2.). На сликама 14 и 15 су
приказани референтни изолати сваке групе након девет дана инкубације.

а)

б)

е)

ж)

в)

г)

з)

и)

д)

ђ)

ј)

к)

Слика 14. I морфолошка група (изолат TaB102) девет дана након инкубације:а) лице и б)наличје на КДА
подлози; в) лице и г) наличје на ША подлози; д) лице и ђ) наличје на КЛА подлози
II морфолошка група (изолат TаB62) девет дана након инкубације:е) лице и ж)наличје на КДА подлози;
з) лице и и) наличје на ША подлози; ј) лице и к) наличје на КЛА подлози (Ђанић и сар., 2016)
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б)

е)

г)

з)

и)

ј)

к)

д)

ђ)

ж)

Слика 15.III морфолошка група (изолат JF11) девет дана након инкубације:а) лице и б)наличје на КДА
подлози; в) лице и г) наличје на ША подлози; д) лице и ђ) наличје на КЛА подлози
IV морфолошка група (изолат HG3) девет дана након инкубације:е) лице и ж)наличје на КДА подлози; з)
лице и и) наличје на ША подлози; ј) лице и к) наличје на КЛА подлози (Ђанић и сар., 2016)

Једина разлика која се јавља након девет дана је код изолата четврте групе, на подлози
ША, где је пигментација подлоге са примесама окер боје. Интензивније бојење подлоге
се јавља у виду неправилног-зракастог концентричног круга (слика 14и).
6.3.1.2. Идентификација изолата на основу репродуктивних структура
За микроскопирање репродуктивних структура су одабрани репрезентативни изолати,
по један из сваке групе.
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Анализа изолата потврђује хипотезу о присуству врсте F. avenaceum на ускладиштеним
јабукама у АП Војводини. Посматране репродуктивне структуре анализираних изолата
одговарају опису F. avenaceum по Левић (2008). Изолати су формирали спородохије у
централном делу колоније (КДА подлога) и око исечка листа каранфила (КЛА подлога)
(Слика 16). На ША подлози, формирање спородохија је било варијабилно.
На слици 17 су приказане уочене спородохије, макро и мезоконидије, код сваке групе
изолата, директним микроскопирањем колоније (увећање 40x) на КЛА подлози.

а)

б)

в)

г)

Слика 16. Спородохије, макро и мезоконидије уочене у колонији изолати, увећање 40x: а) I - TaB101, б) II
- TaB62, в) III - JGS32 и г) IV - TvJ3 (Ђанић и Граховац, 2016)

Мезоконидије, образоване из полифијалида и монофијалида, су праве или благо
савијене. Облик мезоконидија је вретенаст до копљаст, несептиране су или са 3,
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односно 5 попречних преграда. Вршне ћелије су постепено сужене и заобљене, док су
базалне са заравњеним завршетком.
Макроконидије су уочене код привремених препарата свих посматраних изолата
(слика 16 и 17). Савијене су, игличасте, танких и паралелних зидова, најшире у горњој
трећини, са 3 или најчешће 5, а ретко са 7 попречних преграда. Вршне ћелије су
шиљасте, а базалне су у виду зареза или стопала. Забележено је и истовремено
присуство макроконидија и мезоконидија (слика 17в).

а)

б)

в)

Слика 17. Репродуктивне структуре - увећање 40x: а) привремени препарат изолата TvJ3 са КДА
хранљиве подлоге - макроконидије , б) привремени препарат изолата TaB6 2 са ША хранљиве подлоге мезоконидије, в) привремени препарат изолата JGS32са КЛА хранљиве подлоге – мезо и макроконидије
(Ђанић и Граховац, 2016)

Хламидоспоре нису утврђене.
6.3.2. Идентификација изолата на основу одгајивачких особина
Праћене су одгајивачке особине изолата F. avenaceum на различитим хранљивим
подлогама (КДА, ША и КЛА) након пет, односно девет дана инкубације на 25°C.
6.3.2.1. Анализа одгајивачких особина петог дана инкубације
Резултати двофакторијалне анализе варијансе пречника колоније (мм) након пет дана
инкубације приказани су у табели 4. Анализа варијансе је показала да су подлога,
изолат, као и њихова интеракција значајан извор варирања пораста мицелије.
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На основу вредности суме квадрата може се закључити да су изолати највећи извор
варирања (SS=33.167,0) пречника колоније. Међутим, вредност параметра p (p< 0,01)
указује да су оба фактора, и изолат и подлогa, као и њихова интеракција статистички
високо значајaн извор варирања.
Табела 4. Факторијална анализа варијансе: Пораст изолата Fusarium spp. после пет дана инкубациује
на различитим хранљивим подлогама
Сума квадрата

Степени слободе

Средина квадрата

Количник

Ниво значајности

SS

df

MS

F

p

Подлога

3554,1

2

1777,0

3670,6

0,00**

Изолат

33167,0

20

1658,3

3425,4

0,00**

Подлога Изолат

6368,6

40

159,2

328,9

0,00**

Грешка

30,5

63

0,5

Извор варирања

x

*Статистички значајна разлика (p<0,05); ** Статистички високо значајна разлика (p<0,01)

Подаци о брзини пораста су обрађени Такијевим тестом (Tukey HSD test). Резултати
теста су приказани у табели 5. Резултати по морфолошким групама су анализирани и
кроз графикон (Графикон 3).

80
I
60
II
40
III
20
IV
0
(мм)

КДА

ША

КЛА

Графикон 3. Брзина пораста морфолошких група у односу на хранљиву подлогу након пет дана
инкубације.

Потврђена је расподела по претходно установљеним морфолошким групама на свим
хранљивим подлогама.
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Утврђено је да су највећи раст у односу на све остале изолате остварили изолати I
морфолошке групе (TaB101 и TaB102). Наведени изолати испољавају статистички
значајно већи раст у односу на све испитиване изолате на подлогама КДА и ША (80мм
– испуњење петри кутије), док су на подлози КЛА на нивоу раста иза II и IV
морфолошке групе.
Изолати са најизраженијим растом на КЛА подлози су из II групе (TaB62 и ThJ41 –
54мм).
Изолати I и III морфолошке групе показују уједначен раст на КДА и ША подлогама,
док је статистички значајно мањи раст, код обе групе, забележен на КЛА подлози. Раст
је мањи за 42,81% у оквирима I, односно 52,55% III морфолошке групе.
II и IV морфолошка група имају заједничку особину линеарног опадања раста од КДА,
преко ША до КЛА подлоге, изузетак је IV група са благим порастом на КЛА подлози,
најизраженије код изолата HG8 (50,00мм) што је уједно и највећи пораст забележен
код те групе, независно од подлоге.
Најмањи раст је уочен код изолата III морфолошке групе JGS34 на КЛА подлози (5,5
мм), на истом нивоу значајности су и изолати JF11 и JF12 исте групе. Статистички
значајно мањи пораст III група је показала и код других испитиваних подлога, на КДА
подлози изолат JGS31, 21 мм (исти ниво значајности и изолати JF11,2,3,4), а на ША
подлози изолати JF12 (21,00мм) и JF13 (21,50мм).
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КДА
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Табела 5. Резултати Такијевог теста брзине раста након пет дана инкубације изолата.
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6.3.2.2. Анализа одгајивачких особина деветог дана инкубације
Резултати двофакторијалне анализе варијансе након девет дана инкубације (Табела 6)
показали су да пречник мицелије (мм) статистички значајно варира како на различитим
подлогама, тако и међу изолатима. Утврђено је да су подлоге, изолати и њихова
интеракција статистички високо значајни извори варирања (p< 0,01), при чему су
изолати најзначајнији извор варирања (SS=25.934,2)
Табела 6. Факторијална анализа варијансе: Пораст изолата Fusarium spp. после девет дана инкубациује
на различитим хранљивим подлогама
Сума квадрата

Степени слободе

Средина квадрата

Количник

Ниво значајности

SS

df

MS

F

p

Подлога

421,2

2

210,6

166,9

0,00**

Изолат

25934,2

20

1296,7

1027,6

0,00**

Подлога x Изолат

3033,2

40

75,8

60,1

0,00**

Грешка

79,5

63

1,3

Извор варирања

*Статистички значајна разлика (p<0,05); ** Статистички високо значајна разлика (p<0,01)

Резултати Такијевог теста након девет дана инкубације приказани су у Табели 7, а на
Графикону 4 приказан је пораст изолата по морфолошким групама.
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50
40
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30

КЛА

20
10
0
I

II

III

IV

Графикон 4. Брзина пораста морфолошких група у односу на хранљиву подлогу након девет дана
икубације.

На основу Такијевог теста утврђено је да се максимум раста (80мм) остварује код I
морфолошке групе (TaB101 и TaB102 независно од подлоге), II групе (TiJ71,2 и TaB12 на
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свим подлогама и ThJ41 на КЛА подлози) и код IV морфолошке групе на КЛА подлози
(HG3 и HG8, TvJ3 је на истом нивоу значајности - 77,50мм).
Генерално, све морфолошке групе имају статистички највећи пораст на КЛА подлози,
80,00мм код I, II и IV групе, односно 62,50-65,25мм код III морфолошке групе.
Независно од подлоге, изолати III групе испољавају статисички значајно мањи раст у
односу на друге групе изолата. Сви изолати из ове групе су узети са локалитета Јазак,
сорте ’Fuji’ и ’Grenny Smith’, статистички значајнији пораст је забележен код сорте
’Grenny Smith’.
Разлике у интензитету пораста у склопу са подацима других истраживања у свету о
присутности Fusarium spp. у односу на сорту јабуке (Sorensen и сар., 2009, Север и сар.,
2012.), указују на потребу детаљнијег истраживања на различитим локалитетима и
сортама јабуке.

40

КДА

Подлог
а
-П-

41

69,50

TvJ3
70,50

61,00

HG3

HG8

58,50

JGS3

IV

53,00

51,00

JGS31

JGS32

41,50

JF13

52,50

41,00

JGS33

JF12

38,50

JF14

52,00

80,00
35,50

TaB12
JF11

no

mn

jkl

ijk

fgh

fg

fg

fg

cd

cd

bc

t
b

t

t

prst

oprs

nop

nop

t

Ниво
значајности
-Н.зt

ША

-П-

HG8

TvJ3

HG3

JGS3

JGS31

JGS32

JGS34

JGS33

JF11

JF14

JF13

TaB12
JF12

TiJ71

TiJ72

TaB61

ThJ42

TaB62

ThJ41

TaB102

TaB101

-И-

IV

III

II

I

-М.г-

bc

39,50

75,00

72,00

70,75

59,00

54,50

51,00

50,50

49,75

49,50

49,00

oprs

nopr

nop

ijk

ghi

fg

fg

fg

f

ef

de

t

80,00

44,50

t

t

st

rst

oprs

nopr

t

t

-Н.з-

80,00

80,00

78,00

76,50

75,00

72,00

80,00

80,00

-По-

КЛА

-П-

III

HG3

HG8

IV

80,00

80,00

77,50

65,25

JGS31
TvJ3

64,50

62,50

59,50

57,50

49,00

40,50

37,75

25,00

JGS32

JF14

JGS33

JGS3

JF13

JF12

JF11

JGS3

80,00

ThJ41
4

80,00

TaB12

80,00

80,00

TiJ71
TiJ72

78,50

ThJ42
II

77,00

TaB62

80,00

80,00

-По-

76,50

I

-М.г-

TaB61

TaB102

TaB101

-И-

t

t

st

lm

l

kl

jk

hij

ef

cd

bc

a

t

t

t

t

st

st

rst

t

t

-Н.з-

Фузариозна трулеж ускладиштених плодова јабуке

JGS34

80,00

TiJ71

III

80,00

75,50

TaB62

TiJ72

74,50

ThJ42

II

71,50

ThJ41

80,00

80,00

Пораст
(мм)
-По-

71,00

I

Морф.
група
-М.г-

TaB61

TaB102

TaB101

Изолат
-И-

Соња Ђанић
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Табела 7. Резултати Такијевог теста брзине раста након девет дана инкубације изолата.
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7. ЗАКЉУЧАК

На основу спроведеног истраживања могу се донети следећи закључци:
- Fusarium spp. је присутан на ускладиштеним плодовима јабуке на територији АП
Војводина.
- Заступљеност Fusarium spp. у години истраживања (2016) износила је 10% - 33%.
- На основу микро и макро морфолошких карактеристика, сви изолати су
идентификовани као F. аvenaceum.
- F. avenaceum је продуцент микотоксина опасних по здравље, те се може очекивати да
се у прерађевинама од јабуке пореклом из Р. Србије нађу монилиформин (MON),
ениатинс (ENNs), и беуверицин (BEA).
- У законику Републике Србије о безбедности хране нису прописане максималне
дозвољене количине (МДК) супстанци које производи F. avenaceum за производе од
јабуке, док је у ЕУ законска регулатива МДК у храни, не специфично плода јабуке, у
процесу доношења одлуке, која треба да се објави до 31. децембра 2017. године.
- Резултати истраживања бележе да је F. avenaceum једина врста Fusarium spp. на
ускладиштеним плодовима јабуке са симптомима фузариозне трулежи.
- Штете изазване врстом F. avenaceum могу представљати проблем индустријама
складиштења и прераде плодова јабуке, због чега га је важно пратити како би се
спречили будући губици и контаминација микотоксина у прерађеним производима
плодова јабуке узроковане овом гљивом.
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F. avenaceum је широко распрострањен патоген биљака и узрочник фузариозне

трулежи, инфекцији која се развија унутар плодова воћа и остаје неприметна, некад
детектована тек када се поједе, те је неопходно отпочети истраживања и на другим
воћним врстама, нарочито оним у широкој употреби у индустрији прераде.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ОБРАЗАЦ -4

број досијеа:
ЗАПИСНИК
са јавне одбране мастер рада кандидата _____________________ под насловом
“__________________“ одржане ____________ године пред Комисијом у саставу:
1. име и презиме, звање, ужа научна област наставника -ментор
2. _____________________________________________ - председник
3. _____________________________________________ - члан
Отварајући поступак јавне одбране мастер рада Председник је констатовао:
1. Да је Катедра Департмана за__________________Пољопривредног факултета на седници
од _________ године именовала Комисију за оцену подобности теме за израду мастер
рада.
2. Да је Наставно-научно веће Пољопривредног факултета на седници од ______________
године прихватило Извештај о позитивној оцени теме за израду мастер рада.
3. Да је Наставно-научно веће Пољопривредног факултета на седници од _______________
године прихватило Извештај о позитивној оцени мастер рада.
4. Да је Декан заказао јавну одбрану за __________године у ____ часова у сали
____Пољопривредног факултета. Датум, време и место је објављено на огласној табли
Факултета дана_____.
Председник је прочитао краћу биографију кандидата, а ментор Извештај о оцени мастер
рада.
Кандидат је у усменом делу излагања изнео проблематику коју је обрађивао, методе рада
којима се служио и резултате до којих се дошло.
После излагања кандидата, чланови Комисије су кандидату постављали питања (постављена
питања налазе се у прилогу овог записника и чине његов саставни део) а кандидат је својим
одговорима пружио/ла потребна објашњења члановима Комисије.
После повратка са договора Комисије, Председник је објавио/ла:
Кандидат ______________________ је одбранио/ла мастер рад под називом
„_____________________“, добио/ла оцену ___ и тиме стекао/ла право да буде промовисан/а
у звање –мастер инжењер пољопривреде (са назнаком назива студијског програма).
Нови Сад, ______________ године
Председник Комисије
Ментор
Члан Комисије

______________________________________
(написати звање, име и презиме)
______________________________________
(написати звање, име и презиме)
______________________________________
(написати звање, име и презиме)

