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Ефекат етарских уља на заразу плода јабуке са Neofabraea spp. 

Дуња Живанов 

 

РЕЗИМЕ 

Током складиштења, плодови јабуке изложени су потенцијалном нападу различитих 

фитопатогених гљива. Штете које настају у овом периоду су изузетно велике због 

чињенице да је плод већ формиран и спреман за пласман. Велики је број различитих 

проузроковача трулежи плодова који доводе до значајних штета, а ту свакако спадају и 

недавно откривене врсте на територији Р. Србије, Neofabraea spp. Негативан утицај на 

животну средину, остаци пестицида у земљишту и биљним деловима, резистентност, 

само су неке од последица настале честом применом хемијских пестицида, због чега су 

истраживања и примена биопестицида у заштити биља све чешћа. 

У овом мастер раду испитан је антифунгални ефекат различитих концентрација 

етарског уља тимијана (Thymus vulgare) и дивљег оригана (Origanum vulgare) на 

фитопатогене гљиве из рода Neofabraea, на плодовима јабуке златни делишес током 

складиштења плодова, као и након изношења из хладњаче. Осим самог антифунгалног 

потенцијала, резултати истраживања имали су за циљ да покажу и да ли примена 

етарских уља утиче на масу и чврстину плода јабуке.  

Кључне речи: Neofabraea, етарска уља, тимијан, дивљи оригано  

 

Effect of essential oils on Neofabraea spp. apple fruits infection 

 Dunja Živanov 

SUMMARY 

During storage, apple fruits are exposed to the potential infection by various phytopathogenic 

fungi. The damage that occurs in this period can be substantial due to the fact that the fruit is 

already formed and ready for placement. Among causal agents of apple fruit rots during 

storage, Neofabraea spp. are very significant pathogens. Negative impact on the environment, 

pesticide residues in soil and plant parts, resistance, are just some of the consequences caused 

by the frequent use of chemical pesticides, which is why research and application of 

biopesticides in plant protection are frequent. 

The master thesis examines antifungal effect of different concentrations of essential oil of 

thyme (Thimus vulgare) and wild oregano (Origanum vulgare) on phytopathogenic fungi of 

the genus Neofabraea, on the fruit of the Golden Delicious apple cultivar. Besides antifungal 

activity, the results of the research are also aimed at showing whether the application of 

essential oils affects the biomass and firmness of apple fruits. 

Key words: Neofabraea, essential oils, thyme, wild oregano 
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1. УВОД 

Воће са својим карактеристикама има незамењиво место у свакодневном људском 

животу, најједноставније речено „Воћке у пролеће развесељавају човека, у лето га 

хладе, у јесен хране, а у зиму греју“ (Кесеровић и сар., 2016). 

Производња јабукe неоспориво је значајна на светском нивоу, што због изузетних 

нутритивних вредности у свежем стању, тако и због могућности прераде плодова јабуке 

у виду џемова, мармелада, сокова и слично (Јелочник и сар., 2011). 

Посматрајући период 2010 – 2020. године, може се констатовати сталан пораст 

производње јабуке у свету. Азија са преко 50 милиона тона има највећи удео у 

поменутом периоду, затим следе Европа, Америка, Африка и Океанија (FAO, 2020). 

Када је у питању Европа, земље попут Пољске, Италије, Француске и Немачке 

предњаче по количини производње, и заједно имају скоро половину удела на европском 

и 10% на светском нивоу (Игњатић, 2014).  

Србија је такође из године у годину све већи произвођач јабуке. Према подацима 

Републичког завода за статистику, укупна површина под засадом јабуке 2017. године на 

територији Републике Србије износила је 25.281ха. Међутим, посматрано на светском 

нивоу, Србија има веома мали удео производње, свега 0,31%, у свету и 1,57% европске 

производње. Највећи произвођачи у Србији, према Кесеровићу (2016), јесу општина 

Суботица, затим Гроцка, Чачак и Ариље.  

Сортни избор јабуке прилагођен је месту производње и датим агроеколошким условима 

тог подручја. Различите сорте јабуке опет, различито реагују на одређене подлоге, агро 

и помотехничке мере као предуслов за високу и квалитетну производњу (Кесеровић и 

сар., 2012). Према Влаховићу (2015), у Србији највећи проценат производње има сорта 

ајдаред са 40% од укупне застуљености, затим  златни делишес (20%), грени смит (10%) 

и јонаголд (10%).  
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Данас, кад је интезивна производња неизоставна, на тржиште у обзир долазе искључиво 

квалитетни и здрави пољопривредни производи. Заштита јабуке подразумева 

максималну посвећеност током гајења, након бербе као и током складиштења плодова 

(Граховац и сар., 2011). Комплексност заштите је у толико већа, јер су плодови 

константно изложени потенцијалном нападу различитих патогена који, како наводи 

Петреш (2017), могу да начине велике економске штете, нарушавајући сам изглед 

плода, али и смањујући нутритивну вредност истог. Због тога, појава патогена након 

бербе чини огромну економску штету, јер је плод у том периоду већ формиран и 

спреман за пласман. У овој фази производње, широк спектар патогена узрокује труљење 

плодова, што се карактерише као један од кључних проблема. Како у Европи, тако и у 

Сједињенинм Америчким државама, Канади и регионима где се јабука производи у 

великој мери, посебну пажњу међу проузроковачима трулежи плода јабуке у 

хладњачама заузимају гљиве из рода Neofabraea (Вицо и сар., 2016). Штетност гљива 

овог рода достиже 15 - 30% након изношења из хладњаче, посебно када су у питању 

сорте златни делишес или пинк лејди. (Нери и сар., 2009). Биљне врсте које 

представљају домаћине овог патогена јесу јабука, крушка, ружа, дуња, шљива као и 

глог (de Jong и сар., 2001). 

Данас у заштити биља, посебно јабуке, доминирају хемијске мере борбе које за собом 

повлаче штетно деловање на животну средину у виду остатака пестицида у земљишту 

или плоду, а самим тим и на здравље људи. Управо због тога је све чешћи интегрални 

приступ у производњи као и примена биолошких препарата (Шовљански и сар., 2004). 

Како наводи Кесеровић (2016), смисао интегралне производње огледа се у стварању 

високо квалитетних производа, где је на првом месту минимална употреба синтетичких 

хемијских препарата, што осигурава здравље људи и еколошку одрживост. Сходно 

томе, честа су истраживања антимикробне активности етарских уља и екстраката 

различитих врста биљака, у циљу ограничавања употребе пестицида и у потрази за 

алтернативним решењем, довољно ефикасним да их замени. 

У литератури се наводи антифунгално деловање етарских уља на одређене патогене 

који доводе до, у различитој мери, успешних резултата у сузбијању датих 

фитопатогених гљива. Етарско уље тимијана (Thymus vulgaris) и дивљег оригана 
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(Origanum vulgare), испољава антимикробну активност, због чега је пожељно испитати 

њихову активност против порузроковача болести биљака, а посебно против 

проузроковача антракнозног рака стабла и трулежи плода јабуке. 

У овом раду испитан је ефекат различитих концентрација етарског уља тимијана и 

дивљег оригана на фитопатогене гљиве из рода Neofabraea, на плодовима јабуке златни 

делишес. Такође, резултати истраживања имају за циљ да покажу да ли примена 

етарских уља утиче на сам плод јабуке. Тако је у огледу праћена промена масе и 

чврстоће плода приликом примене етарских уља. 
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2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

2.1 ПРОИЗВОДЊА ЈАБУКЕ И СОРТА ЗЛАТНИ ДЕЛИШЕС 

Србија је, из године у годину, све већи произвођач јабуке. Одмах након шљиве, 

производња јабуке заузима друго место по површинама засада. Највећи произвођачи, 

према Кесеровићу (2016), јесу општина Суботица, затим Гроцка, Чачак и Ариље. 

Игњатић (2014), истиче да је у периоду од 2003 - 2012. године, обим производње јабуке 

у Србији био у сталном порасту, а са растом и извоз јабуке на међународно тржиште. 

До сада највећи проценат извоза српске јабуке иде ка границама Русије, затим 

границама земаља ЕУ. 

Захтеве данашњег тржишта задовољавају искључиво плодови екстра и у мањој мери 

прве класе, стога су неопходни висококвалитетни клонови и сорте јабуке. У зависности 

од сорте која се гаји, различите су помолошке особине јабуке, међутим на ове особине у 

значајној мери утичу и спољашњи фактори средине (Кулина и сар., 2010). Како наводи 

Игњатић (2014), најзаступљеније су сорте црвеног и златног делишеса, затим гала, 

ајдаред и бребурн, тако да златни делишес има потпуну доминацију у односу на остале 

сорте по производњи у Европи. Овај податак није необичан с обзиром на 

органолептичке особине и начине чувања златног делишеса. 

Сорте гајене јабуке припадају роду Malus, породици ружа (Rosaceae), а латински назив 

ове врсте је Malus domesticа (домаћа јабука). Настала је укрштањем врста M. sylvestris 

(divlja jabuka), M. fusca (sin. Malus rivularis, Malus roemer), M. orientalis, M. sieversii i M. 

baccata (Zavadlav и Majhen, 2019). Сорта златни делишес порекло води из Сједињених 

Америчких држава, а представља значајну врсту широм света, па и у Србији. 

Плодови златног делишеса сазревају средином септембра месеца када почиње и берба 

(Кесеровић и сар., 2016). Мезокарп плода је хрскав, кисело-слатког укуса, сочан и 

обогаћен фином аромом (Zavadlav и Majhen, 2019). У пуној зрелости плод је златножуте 

боје, округластог до коничног облика, са промером од 70/80 mm (Кесеровић и сар., 

2016). Плодови су уједначени, средње велики до велики и достижу тежину од 150 - 250 
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g (Игњатић, 2014). Висок удео влакана са једне стране и мали број калорија са друге, 

чини јабуку погодном за рад људског метаболизма. Кроз свакодневни унос златног 

делишеса у свежем стању, организам човека је обогаћен витаминима А, Б1, Б2, Ц, 

калцијумом, магнезијумом, итд. (Zavadlav и Majhen, 2019). 

Осетљивост сорти на болести, штеточине и утицај спољних фактора је различит код 

сваке сорте. Златни делишес је осетљив на чађаву краставост, пепелницу и мање на 

бактериозну пламењачу. Рђаста превлака се често јавља на овој сорти као реакција 

покожице на различите факторе спољне средине попут температуре или влажности 

(Кесеровић и сар., 2016). 

 

2.2 ИНТЕГРАЛНА ЗАШТИТА И СКЛАДИШТЕЊЕ  

Познато је већ да се савремена производња не може заснивати на традиционалним 

мерама заштите и складиштења, већ се предност даје превентивним, биолошким - 

нехемијским мерама заштите. 

2.2.1 Интегрални концепт производње 

Воћарска производња константно напредује и велик број произвођача се окреће 

интегралној производњи. Овакав вид производње могао би се дефинисати према 

наводима Кесеровића (2016): „Под интегралном производњом воћа се подразумева 

систем економичне производње воћа високог квалитета, при чему приоритет имају 

најсигурнији еколошки методи, уз минималне непожељне пропратне појаве и употребу 

синтетичких хемијских производа на начин којим се обезбеђује сигурност за околину и 

здравље људи“. Интегрална производња подразумева и интегралну заштиту биља. Једна 

од ставки је свакако смањен број хемијских третмана, тако да је доскора у заштити воћа 

број третмана био 10 - 15, па чак и 20, а данас постоји тежња да се тај број значајно 

смањи (Шовљански и сар., 2004). Неретки су примери примене пестицида у 

непрописаним количинама или у неадекватно време примене, што има за последицу 

остатке пестицида и неефективност истих. Такође, честом применом препарата за 

заштиту биља са истим механизмом деловања, дошло је до појаве резистентности. Како 

би примена средстава за заштиту биља била оправдана, неопходно је знање о врсти и 
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особинама патогена, бројности и прагу штетности, као и особинама препарата 

(Граховац, и сар., 2011). 

Ђукић (2005), истиче да је за квалитетну заштиту биља неопходна адекватна 

пољопривредна техника. Избор дизне, исправност пумпе, прскалица, коришћење 

филтера, прецизне концентрације препарата, доводе до минималних трошкова током 

третирања са једне стране, и здравих плодова и одрживе животне средине. 

Све наведено део је стратегије интегралне производње, уз константно напредовање 

технологије и нових истраживања, тежи се циљу здравог плода, и еколошке и 

економске одрживости. 

2.2.2 Берба и складиштење плодова 

Чување плодова је веома битан процес у воћарској производњи. Применом 

неадекватних мера може доћи до појаве непаразитних обољења, која се манифестују у 

виду пропадања или промене у изгледу плодова. Ове појаве су резултат неодговарајуће 

технике, варијације температура или влаге, бербе ван оптималног рока, услова чувања и 

слично (Кесеровић и сар., 2016). Циљ складиштења је што дуже одржавање плодова у 

свежем стању. 

Полазећи од тога да се берба врши са циљем да би се јабука складиштила, оптимална 

берба се не врши у пуној зрелости плодова. Постоји неколико тестова који помажу при 

одређивању времена бербе. Један од њих је јодно - скробни тест, којим се добија 

сазнање о нивоу раграђеног скроба у плодовима, што је плод зрелији скроб је више 

разграђен на просте шећере (Магазин и сар., 2013). 

Следећи тест је одређивање чврстоће плода. Чврстоћа плодова опада после одређеног 

степена зрелости. Параметар чврстоће је веома битан јер након складиштења плод који 

долази до купца мора да буде чврст. За овај тест се најчешће користе пенетрометри који 

раде на принципу пружања отпора мезокарпа плода приликом убода игле пенатрометра 

(Dobrzanski и r. Rybczynski, 2000). 

Поред два наведена теста, одређује се и садржај суве материје у плодовима помоћу 

рефрактометара. Коришћење ових уређаја је веома једноставано, с тим да је неопходно 



Мастер рад                                                                                                                              Дуња Живанов 

 

  

7 

 

десетак узорака како би резултати били прецизнији. Колорометри се користе како би се 

упоредила боја покожице која приликом сазревања плодова губи зелену боју услед 

разградње хлорофила, и добија више изражену жуту боју (Кесеровић, 2016). Сваки од 

тестова у великој мери утиче на време бербе. Најбоље је комбиновати сваки, а резултате 

истих упоредити према параметрима за одређену сорту. 

Након бербе плодова, следи складиштење. Постоје различите врсте хладњача као што 

су ULO, CA, DCA или NA хладњаче, које карактеришу различити услови складиштења 

2.2.2.1 Складиштење јабуке у CA коморама 

Складиштење у условима контролисане атмосфере (CA – controlled atmosphere) како 

наводи Бошњаковић (2015), подразумева управљање параметрима попут температуре, 

релативне влажности и концентрације гасова. У оваквим хладњачама садржај кисеоника 

је значајно смањен док је садржај угљен – диоксида повећан (Магазин и сар., 2013). 

Бошњаковић (2015), објашњава да СА има за циљ да успори зрење плодова, да смањи 

одређене биолошке процесе одговорне за старење. У овако контролисаним условима 

умањују су физиолошке промене на воћу приликом процеса хлађења. Повећањем 

концентрације СО2 смањује се развој трулежи плодова (Botrytis). 

2.2.2.2 Складиштење јабуке у ULO хладњачама 

Када је у питању складиштење јабуке, у свету и код нас највише је заступљен ULO 

(Ultra low oxygen) систем складиштења, који се показао као најбољи избор за дуготрајно 

очување плодова. Овај начин подразумева савремене хладњаче са екстремним 

дихтовањем како би се задржала опет, екстремно ниска концентрација кисеоника и 

угљен – диоксида (Стевановић и сар., 2017). Поред кисеоника и угљен – диоксида, 

Марковић (2011) наводи да садржај влаге мора достизати од 90 - 95%. 

Дуже чување могуће је само код плодова прве и друге класе тј. чување плодова без 

икаквог оштећења. За различите сорте постоји осцилација понеких параметара чувања, 

па се тако за Златни делишес препоручује температура од 1 - 2
o
C, са концентрацијом 

кисеоника од 1%. Концентрација СО2 према наводима Стевановић (2017), треба да 

износи од 2,5 - 3%, док је предвиђен период чувања за ову сорту од 7 - 8 месеци. Поред 

осцилација препорука према сорти, постоје осцилације препорука за дате параметре у 
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зависности од локалитета где се јабука складишти. Међутим, Седлар (2017) наводи да 

се услови прилагођавају и протеклој години, односно у зависности од тога у коликој 

мери су плодови били изложени сунцу, колики је садржај влаге и садржај 

микроелеманата у плоду, такви ће услови складиштења и бити. 

Складиштење у оваквим коморама омогућава дуго чување плодова, јер се при 

поменутим условима метаболички процеси у плодовима одвијају веома споро, успорено 

је дисање и биолошка активност, а самим тим и процес старења, затим кварење и 

пропадање плодова. На овај начин минимализоване су штете приликом пропадања, а 

плод је могуће транспортовати и пласирати у периоду када је цена производа највиша 

(Кокот и Марковић, 2016). 

 

Последњих година, подржавањем концепта интегралне производње и заштите биља, све 

чешћу примену имају биолошки препарати. Биопестициди подразумевају нехемијске 

препарате у виду биљних екстраката, различитих производа метаболизма бактерија, 

гљива, нематода, вируса и слично. Данас постоје биофунгициди на бази гљива, 

бактерија или квасаца, као и етарских уља. Они испољавају различите механизме 

деловања и то: директну компетицију, антибиозу, предаторство или изазвану отпорност 

биљке домаћина на проузроковача болести. Такође је минимализован негативан утицај 

на животну средину услед селективности биофунгицида. Поред тога, у случају њихове 

примене краћа је каренца што додатно убрзава производњу (Граховац, 2009). У складу 

са наведеним, у овом раду испитан је ефекат различитих концентрација тимијана 

(Thymus vulgaris), и дивљег оригана (Origanum vulgare) које су показале различито 

деловање у сузбијању појаве трулежи на плодовима јабуке Златни делишес. 

 

 

2.3 ПРИМЕНА ЕТАРСКИХ УЉА У ЗАШТИТИ БИЉА 

Према Стевић (2003), етарска уља можемо дефинисати као секундарне биљне 

метаболите који представљају сложене смеше испарљивих ароматичних материја. 

Добијају се из различитих биљних делова: цветова, пупољака, семена, делова листова, 
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затим гранчица или корена биљке. Постоји неколико метода које служе за добијање 

етарских уља. Према Burt (2014), најзаступљенији је метод парне дестилације, али се 

такође користи и метод притиска, екстракција или ферментације биљних делова у циљу 

добијања етарских уља. 

Намена етарских уља је вишеструка. Меселџија (2017) у свом истраживању описује 

хербицидно дејство етарских уља цимета (Cinnamomum zeylanicum Blumе) и 

каранфилића (Syzygium aromaticum L.) на различите коровске врсте попут татуле 

(Datura stramonium L) и мишјакиње (Stellaria media). Такође, етарска уља имају 

ефикасно дејство и као антимикробне и антиоксидативне супстанце (Матејић, 2013). 

Лечење етарским уљима позната је одавнина, заступљена је и данас у свима деловима 

света. Такође, етарска уља своју примену пронашла су и као неизоставне супстанце у 

фармацеутским производима- кремама, парфемима, као и у кулинарским делатностима 

у виду зачина (Квргић, 2016). 

2.3.1 Тимијан (Thymus vulgaris) 

Тимијан је медитеранска биљка, припада породици Lamiaceae и роду Thymus. 

Специфичног је мириса и ароме. Типично за припаднике ове фамилије, тимјан 

испољава благотворно дејство на људски организам. Делотворан је на процесе 

дигестивног и имуног система, а такође помаже и код проблема са пробавом и варењем 

хране. Погодно станиште на ком расте јесу растресити, песковити терени (Божин, 2020), 

осунчани и заштићени од ветра (Квргић, 2016). 

Зековић (2003), наводи да тимјан испољава значајно антифунгално и антисептично 

деловање захваљујући фенолним једињењима као што су тимол (thymol) и карвакрол 

(carvacro).  

Антифунгално деловање тимијана испитано је у бројним истраживањима. Према 

наводима Ћосић (2010), етарско уље тимјана испољило је веома значајно антифунгално 

деловање на фитопатогене гљиве попут Fusarium graminearum, F. verticillioides, F. 

subglutinans, F. oxysporum, F. avenaceum, Diaporthe helianthi, Diaporthe phaseolorum var. 

caulivora,  Colletotrichum coccodes. Ефикасност контроле фитопатогених гљива, 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
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етарским уљем тимијана потврђује и Дудук (2010), где се наводи антифунгално 

деловање на проузроковаче горке трулежи, врсте Colletotrichum acutatum. 

2.3.2 Дивљи оригано (Origanum vulgare) 

Дивљи оригано је вишегодишња зељаста биљка, припада породици Lamiaceae и роду 

Origanum. Широко је распрострањена биљка (Поповић и сар., 2010), налази се у 

областима Сједињених Америчких држава, Индије, Јужне Америке, такође у земљама 

Медитерана и Европе где им највише одговара умерена клима. Биљку дивљег оригана 

карактерише пријатан мирис и арома, као и лековито дејство на људски организам, 

помаже у лечењу кашља, акни, херпеса, упале грла, а погодно утиче и на имуни и 

дигестивни систем (Станисављевић, 2013).  

Примена дивљег оригана заступљена је и у производњи различитих намирница, 

специјалних сирева, прерађевинама од меса или теста (Поповић и сар., 2010). 

Како наводи Брајковић (2020), уље дивљег оригана у многим истраживањима,  

испољило је највећи инхибиторни ефекат на развој различитих фитопатогених гљива у 

поређењу са етарским уљима жалфије (Salvia officinalis), рузмарина (Rosmarinus 

officinalis) или уља ароматичне биљке морач (Foeniculum vulgare). Истраживања су 

потврдила да је постигнут инхибиторни ефекат на фитопатогене гљиве Penicillium 

expansum, Colletotrichum gloeosporioides и Botrytis cinerea. Још један пример 

антифунгалног дејства наводи Карнизс (2017), где су резултати показали ефикасност 

уља дивљег оригана у контроли проузроковача трулежи на плоду парадајза Alternaria 

solani и Botrytis cinerea. 

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
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2.4 ПРОУЗРОКОВАЧ АНТРАКНОЗНОГ РАКА СТАБЛА И ТРУЛЕЖИ 

ПЛОДА ЈАБУКЕ - ГЉИВЕ ИЗ РОДА NEOFABRAEA 

 

Царство Fungi 

Раздео Ascomycota 

Подраздео Pezizomycotina 

Класа Leotiomycetes 

Фамилија Dermateaceae 

Род Neofabrаea 

  

Након бербе, плодови јабуке су изложени опасности напада великог броја 

фитопатогених гљива. Једно од значајних обољења у хладњaчама јесте и трулеж плода 

јабуке узрокованo гљивама из рода Neofabraea. 

Дуги низ година врсте гљива које узрокују антракнозу, вишегодишњи рак стабла и 

такозвани „Bull’s eye rot“ најпре су сврстани у род Pezicula, међутим новија 

истраживања пружила су класификовање ових гљива у посебан род Neofabrea (de Јong и 

сар., 2011). Захваљујући молекуларним истраживањима, долази до раздвајања ова два 

рода (Verkley, 1999), што потврђују и даља истраживања (Abeln, 2000), молекуларном 

методом секвенционирања гена рибозомалне РНК, карактеришући род Neofabrea као 

засебан род. 

Neofabraea spp. имају велик број домаћина попут јабуке, крушке, руже, дуње, шљиве 

као и глога (de Jong и сар., 2001). 

Како наводи Henriquez (2004), постоји четири врсте овог рода које паразитирају на 

јабуци, то су Neofabraea alba, Neofabraea malicorticis, Neofabraea perennans и 

новооткривена врста Neofabraea krawtzewii. 

N. malicorticis је проузроковач антракнозног рака стабла јабуке, веома агресиван 

патоген који продире директно кроз кору стабла. Углавном је заступљен у влажним 

пределима (Henriquez и сар., 2004), а поред рака стабла, прозрокује и трулеж плода 

јабуке (Borecki, 1970). 
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Са друге стране N. пerennans, такође проузрокује антракнозни рак стабла, али за 

разлику од N. malicorticis, N. perennans продире кроз старе рак ране на стаблу и образује 

нове симптоме око већ постојећих старих, стога је ова врста позната и као 

вишегодишњи рак стабла (Henriquez и сар., 2004). 

2.4.2 Neofabraea alba, особине, морфологија, симптоми 

Врста N. alba (синоним Phlyctema vagabunda ), (Everett и сар., 2017), забележена је и као 

главни узрочник појаве трулежи плода, али и као патоген са ниским процентом 

узроковане штете када је инфекција дрвенастог дела биљке у питању. Henriquez (2004), 

такође наводи да је ова врста начинила огромне штете у Европи, као и да су забележене 

мање штете на истоку Северне Америке.  

Према Everett (2017), до инфекције може доћи путем лентицела, рана или чашице плода. 

Остварење инфекције могуће је у било ком периоду године, односно било ком периоду 

вегетације, али ће симптоми бити видљиви тек након неколико месеци чувања у 

складишту (Everett и сар., 2017). Слично наводи и Aguilar (2018) у својим 

истраживањима описивајући болест као асимптоматску, односно латентну, где наводи 

да након бербе, и чувањем плодова на ниским температурама у хладњачи, симптоми ће 

бити манифестовани тек након 3 месеца. Патоген презимљава у виду мицелије и 

конидија у зараженим плодовима и рак ранама (Граховац и Будаков, 2019). 

Када је у питању морфологија код врсте N. alba, макроконидије су повијене, 

цилиндричне, крајеви су заобљени или у малој мери изоштрени, несептиране су, 

величине су од 14 - 30 x 2 - 4 μm. Конидиофоре су разгранате или једноставне, налазе се 

на конидиомати која може бити у виду ацервуле или пикнида. Апотеције су светлосиве 

боје и достижу величину од 1мм. Аскуси су цилиндрични са суженим врхом, величине 

од 125 - 150 x 13 - 24 μm, унутрашњост чине аскуси са 8 аскоспора које су елиптичне, 

издужене, праве или благо повијене, несептиране, величине od 20 - 30 x 7 - 10 μm 

(Henriquez, 2003). 

Симптоме на плоду јабуке карактеришу кружне лезије на површини, светло до тамно 

смеђе боје које су најчешће равне или благо улегнуте. Труло ткиво унутар пега је 

углавном чврсто и не долази до одвајања од здравог ткива (Вико и сар, 2016). Зрелост 
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плодова утиче на осетљивост напада патогена. Тако концентрација фенола у плодовима 

утиче на појаву симптома, када се смањи удео фенола у плоду, приликом зрења, 

симптоми долазе до изражаја (Bompeix, 1978a). Симптоми наведених врста из рода 

Neofabraea, се тешко или чак уопште не разликују визуелном методом (Henriquez и сар., 

2004). 
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3. ЗАДАТАК И ЦИЉ РАДА 

Задатак овог рада био је да се испита ефекат етарског уља тимијана (Thymus vulgaris) и 

дивљег оригана (Origanum vulgare) на проузроковаче антракнозног рака стабла и 

трулежи плода јабуке (Neofabraea sp.) при различитим концентрацијама примене, као и 

да се утврде параметри квалитета плода након заразе плодова и примене уља. 

Циљ рада био је да се утврди да ли етарска уља делују на проузроковаче трулежи плода 

јабукe из рода Neofabraea, и да ли постоји потенцијал за развој препарата на бази ових 

уља који би се увели у практичну примену у заштити јабуке од трулежи плода јабуке 

узроковане гљивама из поменутог рода, без негативних ефеката на параметре квалитета 

плода. 
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4. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА 

Приказана истраживања су спроведена у Лабораторији за дијагностику патогена, 

штеточина и корова, Универзитету у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман 

за фитомедицину и заштиту животне средине, као и на Департману за воћарство 

виноградарство хортикултуру и пејзажну архитектуру истог факултета. Плодови јабука 

су ускладиштени у хладњачи компаније Atos fructum у Малој Ремети. 

 

4.1 ФИТОПАТОГЕНE ГЉИВЕ  

У огледу je коришћен изолат фитопатогене гљиве из рода Neofabraea. Изолат (Ј67/2) је 

пореклом из плода јабуке (2017, Ајдаред, Суботица). Изолат је до нивоа рода 

идентификован на основи макро и микро морфолошких карактеристика и део је трајне 

колекције микробиолошких култура Департмана за фитомедицину и заштиту животне 

средине, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду. За потребе огледа, 

изолат је ревитализован из колекције засејавањем на 2 % МЕА (малц - екстракт агар) 

подлози и инкубирањем на температури од 20°C у трајању од 21 дана.  

По истеку периода инкубације, формирани су исечци мицелије пречника 3мм по ободу 

колоније који су коришћени за инокулацију плодова јабуке и испитивање фунгицидних 

ефеката етарског уља тимијана и дивљег оригана. 

Слика 1, 2: Спорулација Neofabraea sp. на хранљивој подлози (фото: Вукотић) 
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4.2 ЕТАРСКА УЉА 

У огледу су коришћена комерцијална етарска уља произвођача Ettera намењени за 

хуману употребу. Испитивани су ефекти уља тимијана (Thymus vulgaris) и дивљег 

оригана (Origanum vulgare) у концентрацијама 0,08% и 0,16%. Етарска уља примењена 

су путем испаравања у непосредној близини плодова, у пластичним контејнерима. 

 

4.3 ИСПИТИВАЊЕ ЕФЕКАТА ЕТАРСКИХ УЉА 

Плодови јабуке. 

За потребе експерименталног рада коришћено је укупно 144 плода јабуке сорте златни 

делишес. Плодови су били здравствено исправни, доброг физиолошког стања и 

уједначене величине, боје и чврстоће. Плодови су непосредно након бербе 

транспортовани у лабораторију и одмах је приступљено постављању огледа. У оквиру 

једног третмана постављенo je 12 плодова јабуке за део експеримента у ULO хладњачи, 

као и по 12 плодова за Shelf life. Један плод представљао је једно понављање. 

 

 

 

Слика 3, 4: Плодови јабука након стерилисања 70% алкохолом 
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Вештачка инокулација плодова. 

Пре инокулације, плодови су опрани и површински стерилисани 70% алкохолом, након 

чега је приступљено вештачкој инокулацији са Neofabraea sp. На површини плода 

асептично су направљена уједначена оштећења пречника 4мм и дубине 4мм, затим су у 

оштећења асептично унети претходно припремљени исечци мицелије пречника 3мм, 

тако да мицелија належе на ткиво плода. 

 

 

 

Примењени третмани. 

Етарска уља су примењена у пластичним контејнерима, претходно стерилисаним са 

70% алкохолом. Вата натопљена одговарајућом количином етарског уља како би се 

постигла циљана концентрација уља у ваздуху контејнера, постављена је на крајеве 

контејнера, а плодови су постављени у пластичне подлошке како не би долазило до 

међусобног контакта плодова, као и плодова са уљем, јер директан контакт може 

довести до ожеготина на плодовима. 

Слика 5: Инокулација плодова 

јабуке са Neofabraea sp. 
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Третмани примењени у огледу су представљени у Табели 1. 

Табела 1. Третмани плодова јабуке етарским уљем примењени у огледу: 

 

Инкубација плодова. 

Инокулисани плодови, истретирани уљима смештени су у ULO (Ultra Low Oxygen) 

хладњачу у трајању од 78 дана. 

Након датог периода, плодови су искладиштени и очитани су резултати испитиваних 

параметара означени као ULO резултати, након чега је оглед настављен излагањем 

плодова на собној температури (Shelf life) у трајању од 7 дана. Резултати очитани након 

седам дана означени су као SHL (Shelf life) резултати. 

 

4.4  РАЗВОЈ ТРУЛЕЖИ НА ПЛОДОВИМА 

За оцену ефеката етарских уља на развој трулеж узроковану изолатом Ј67/2 (Neofabraea 

sp.) посматрана је некроза на плодовима јабуке. Некроза је оцењена визуелним путем, 

мерењем пречника развијених кружних лезија, изражена у милиметрима (мм). Мерење 

некротичних лезија вршено је након складиштења у хладњачи, и након седам дана 

инкубације плодова на собној температури. 

Редни број 

третмана 

Етарско уље Примењена 

концентрација 

(µl/ml ваздуха) 

Инокулација извршена 

1. Дивљи оригано 0,08 Да 

2. Дивљи оригано 0,16 Да 

3. Тимијан 0,08 Да 

4. Тимијан 0,16 Да 

5. Нетретирана контрола 

(К+) 

/ Да 

6. Нетретирана контрола 

(К-) 

/ Не 
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Mаса и чврстоћа плодова измерена је на Департману за воћарство виноградарство 

хортикултуру и пејзажну архитектуру, на Пољопривредном факултету, Универзитету у 

Новом Саду.  

4.5  МАСА ПЛОДА 

Маса плодова измерена је дигиталном вагицом (изражено у грамима). Маса плодова 

мерена је пре третмана етарским уљима, након складиштења у хладњачи и после 

инкубирања на собној температури (Shelf life), како би се добио податак да ли је дошло 

до калирања плодова услед утицаја фитопатогених гљива и етарских уља. За потребе 

утврђивања утицаја испитиваних фактора на масу плода након складиштења, рачуната 

је разлика између масе плода пре и након складиштења, а за утврђивање утицаја током 

накнадне инкубације на собној температури израчуната је разлика између масе плода по 

искладиштењу и након инкубације на собној температури. Разлика у маси је рачуната 

појединачно за сваки плод. Добијена разлика у грамима, изражена је у процентима.  

Слика 6: Дигитална вагица, фото оригинал 
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4.6  ЧВРСТОЋА ПЛОДА 

Покожица јабуке је ољуштена и на ољуштеним местима је извршена пенетрација у 

плод, на местима која нису захваћена трулежи услед вештачке инокулације плодова. 

Убодом игле дигиталног пенатрометра (промер убодне игле од 11мм) утврђена је 

чврстоћа плода. Један убод извршен је на једном плоду јабуке. Резултати чврстоће 

мезокарпа плода јабуке изражени су у kg/cm
2
. 

За потребе утврђивања утицаја испитиваних фактора на чврстоћу плода након 

складиштења, рачуната је разлика између чврстоће плода пре и након складиштења, а за 

утврђивање утицаја током накнадне инкубације на собној температури израчуната је 

разлика између чврстоће плода по искладиштењу и након инкубације на собној 

температури. Разлика у чврстоћи је рачуната појединачно за сваки плод. 

 

 

4.7 СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА 

Подаци су обрађени анализом варијансе, а значајност разлика је утврђена Данкановим 

пост хок тестом у софтверском пакету Statistica 13.5 

  

Слика 7: Дигитални пенетрометар, фото 

оригинал 
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5. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

5.1 РАЗВОЈ ТРУЛЕЖИ НА ПЛОДОВИМА ЈАБУКЕ 

5.1.1 Некроза на плодовима јабуке (ULO - Ultra low oxygen) 

Резултати приказани у Табели 2 показују да је развој трулежи (некрозе) на плодовима 

јабуке током складиштења у ULO хладњачи у трајању од 78 дана значајно инхибирало 

уље дивљег оригана независно од концентрације примене, док у случају тимијана није 

било значајне инхибиције развоја некрозе, независно од концентрације примене. 

Пречник некрозе на плоду јабуке у случају примене етарског уља дивљег оригана 

кретао се у опсегу 7,4 – 8,3мм, док је у нетретираној контроли пречник износио 11,5мм. 

Табела 2. Утицај етарских уља на развој некрозе на плодовима јабуке након вештачке 

инокулације са Neofabraea sp. (изолат Ј67/2), након складиштења у периоду од 78 дана, 

при ULO условима 

 

Током складиштења плодова јабуке, према датим подацима, само етарско уље дивљег 

оригана испољава значајнији инхибиторни ефекат на развој некрозе проузроковане 

гљивом Neofabraea sp., независно од концентрације примене. 

Третман (етарско уље) 
Концентрација примене 

(µl/cm
3
 ваздуха) 

Пречник лезије (mm) 

Дивљи оригано 
0,16 7,36

b 

0,08 8,28
bc 

Тимијан 
0,16 9,90

ab 

0,08 10,68
a 

Нетретирана контрола 

(К+) 
/ 11,54

a 

Различита слова означавају статистички значајне разлике према Данкановом тесту вишеструких интервала за 
p<0.05. 
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Остварени резултати у складу су са налазима аутора када су у питању проузроковачи 

трулежи плода јабуке из родова Fusarium и Alternaria, где је такође регистрована 

значајна инхибиција развоја трулежи, али и фитотоксичан ефекат који је највероватније 

последица превисоке концентрације примене уља, као и директне апликације уља на 

плод јабуке (Тарлановић и сар., 2017). 

 

 

  

Слика 8: Развој некрозе након искладиштења из 

ULO хладњаче, ефекат етарског уља дивљег 

оригана (0,16%), Фото Вукотић 

Слика 9: Развој некрозе након искладиштења из 

ULO хладњаче, ефекат етарског уља дивљег 

оригана (0,08%), Фото Вукотић 

Слика 10: Развој некрозе након искладиштења из 

ULO хладњаче, ефекат етарског уља тимијана 

(0,16%), Фото Вукотић 

Слика 11: Развој некрозе након искладиштења из 

ULO хладњаче, ефекат етарског уља тимијана 

(0,08%), Фото Вукотић 
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5.1.2. Некроза на плодовима јабуке (SHL - Shelf life) 

Подаци приказани у Табели 3. показују да се након инкубације на собној температури 

пречник развијене некрозе значајно разликовао од пречника регистрованог на 

нетретираној контроли, у свим испитиваним варијантама. Као што је приказано у 

табели, највиша концентрација примене етарског уља дивљег оригана испољила је 

значајно израженију инхибицију у односу на нижу концентрацију етарског уља 

тимијана, док у оствареним ефектима између преосталих примењених уља није било 

значајних разлика. 

Tабела 3. Утицај етарских уља на развој некрозе на плодовима јабуке након вештачке 

инокулације са Neofabraea sp. (изолат Ј67/2), после искладиштења из ULO хладњаче и 

инкубације на собној температури у трајању од 7 дана (Shelf life) 

 

Иако током самог складиштења плодова у хладњачи етарско уље тимијана није 

испољило значајнији инхибиторни ефекат, током додатне инкубације на собној 

температури, ово уље је значајно инхибирало даљи развој некрозе на плодовима јабуке 

у односу на контролу, те указује да, поред уља оригана, има потенцијал за примену уз 

додатна испитивања која би подразумевала дефинисање концентрације примене која би 

и током складиштења довела до инхибиције развоја трулежи плода. Активност етарског 

уља тимијана на проузроковаче трулежи плодова воћака наводе и други аутори (Tripathi 

и Shukla, 2009; Elshafie и Camele, 2015). 

Третмани (етарско уље) 

Концентрација 

примене (µl/cm
3
 

ваздуха) 

Пречник лезије (mm) 

Дивљи оригано 
0,16 14,62

a
 

0,08 16,45
ab 

Тимијан 
0,16 15,66

ab 

0,08 17,37
b 

Нетретирана контрола (К+) / 21,56
c 

Различита слова означавају статистички значајне разлике према Данкановом тесту вишеструких интервала за 
p<0.05. 
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Слика 12: Развој некрозе након искладиштења из 

ULO хладњаче и додатне инкубације на собној 

температури (SHL) ефекат етарског уља дивљег 

оригана (0,16%), Фото Вукотић 

Слика 13: Развој некрозе након искладиштења из 

ULO хладњаче и додатне инкубације на собној 

температури (SHL) ефекат етарског уља дивљег 

оригана (0,08%), Фото Вукотић 

Слика 15: Развој некрозе након искладиштења из 

ULO хладњаче и додатне инкуабације на собној 

температури (SHL), ефекат етарског уља тимијана 

(0,08%), Фото Вукотић 

Слика 14: Развој некрозе након искладиштења из 

ULO хладњаче и додатне инкуабације на собној 

температури (SHL), ефекат етарског уља тимијана 

(0,16%), Фото Вукотић 

Слика 16: Развој некрозе након искладиштења из 

ULO хладњаче и додатне инкубације на собној 

темератури (SHL), без примене етарских уља (К+), 

Фото Вукотић 
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Различита слова означавају статистички значајне разлике према Данкановом тесту вишеструких интервала за 

p<0.05. p<0.05.p<0.05. 

 

5.2  МАСА ПЛОДА 

5.2.1 Маса плода јабуке након инкубације у ULO хладњачи 

У Табели 4. Приказани су резултати промене масе плодова након искладиштења из ULO 

хладњаче у трајању од 78 дана. 

Табела 4. Утицај етарских уља на масу плодова јабуке након вештачке инокулације са 

Neofabraea sp. (изолат Ј67/2), након складиштења у периоду од 78 дана, при ULO 

условима 

 

Након искладиштења плодова из ULO хладњаче, највећи проценат губитка масе 

запажен је на плодовима који су изложени вишој концентрацији етарског уља дивљег 

оригана у односу на нетретирану неинокулисану контролу (К-), као и све друге 

примењене третмане. Такође, значајан губитак у маси плодова, иако значајно мањи у 

односу на вишу концентрацију уља дивљег оригана, регистрован је и при примени ниже 

концентрације уља дивљег оригана и више концентрације примене уља тимијана. 

Резултати показују да сви третмани који су значајније инхибирали развој трулежи након 

вештачке инокулације плодова, имају негативан споредни ефекат на масу плодова. Када 

се упореде нетретирана инокулисана контрола (К+) са нетретираном неинокулисаном 

Третмани (етарско уље) 
Концентрација примене 

(µl/cm
3
 ваздуха) 

Разлика у маси плода 

(пре и после 

складиштења) (%) 

Дивљи оригано 

0,16 0,97
d 

0,08 0,39
b 

Тимијан 

0,16 0,76
c 

0,08 0,57
a 

Нетретирана инокулисана 

контрола (К+) 
/ 0,56

a 

Нетретирана 

неинокулисана контрола 

(К-) 

/ 0,60
a 
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Различита слова означавају статистички значајне разлике према Данкановом тесту вишеструких интервала за 
p<0.05. p<0.05.p<0.05. 

 

контролом (К-), не постоје статистички значајне разлике, што указује на чињеницу да се 

калирање у маси може приписати деловању уља, а не инокулацији патогеном. 

5.2.2 Маса плода јабуке након инкубације на собној температури (Shelf life) 

У Табели 5. Приказани су резултати након искладиштења плодова из ULO хладњаче и 

додатне инкубације плодова на собној температури у трајању од 7 дана. 

Tабела 5. Утицај етарских уља на масу плодова јабуке након вештачке инокулације са 

Neofabraea sp. (изолат Ј67/2), после искладиштења из ULO хладњаче и инкубације на 

собној температури у трајању од 7 дана (Shelf life) 

  

Подаци из Табеле 5. показују да су након додатне инкубације више концентрације 

етарских уља дивљег оригана и тимијана имале највећи утицај на масу плодова, у 

односу на остале примењене третмане, тако да су третирани плодовим изгубили највећи 

део масе. Међутим, код примењених нижих концентрација испитиваних уља није 

регистрована статистички значајна разлика у односу на нетретирану неинокулисану (К-) 

као ни на нетретирану инокулисану (К+) контролу. Инокулисана контрола (К+), у 

поређењу са неинокулисаном контролу (К-), према резултатима, не показује 

статистички значајну разлику, те се може потврдити да до губитака у маси доводе 

примењена уља, а не трулеж проузрокована патогеним микроорганизмима. 

Третмани (етарско уље) 
Концентрација примене 

(µl/cm
3
 ваздуха) 

Разлика у маси плода 

(пре и после 

складиштења)  (%) 

Дивљи оригано 

0,16 1,97
c
 

0,08 1,23
a 

Тимијан 

0,16 1,75
bc 

0,08 1,49
ab 

Нетретирана инокулисана 

контрола (К+) 
/ 1,55

ab 

Нетретирана контрола (К-) / 1,47
ab
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Различита слова означавају статистички значајне разлике према Данкановом тесту вишеструких интервала за 
p<0.05. p<0.05.p<0.05. 

 

 

5.3  ЧВРСТОЋА ПЛОДОВА 

5.3.1 Чврстоћа плодова јабуке након инкубације у ULO хладњачи 

Утицај примењених третмана на чврстоћу плода након искладиштења из ULO хладњаче 

приказан је у Табели 6.  

Табела 6. Утицај етарских уља на чврстоћу плодова јабуке након вештачке инокулације 

са Neofabraea sp. (изолат Ј67/2), након складиштења у периоду од 78 дана, при ULO 

условима 

 

Према подацима приказаним у Табели 6. након искладиштења плодова установљено је 

да примењени третмани етарским уљима нису довели до значајног смањења чврстоће 

плода у односу на нетретирану неинокулисану контролу. Једино је у случају ниже 

концентрације примене уља тимијана, губитак у чврстоћи плода након искладиштења 

био на значајно вишем нивоу у односу на нетретирану инокулисану (К+), као и 

нетретирану неинокулисану (К-) контролу. 

Третмани (етарско уље) 
Концентрација примене 

(µl/cm
3
 ваздуха) 

Чврстоћа плода 

(kg/cm
2
 ) 

Дивљи оригано 

0,16 4,97
аb 

0,08 4,63
bc 

Тимјан 

0,16 4,88
ab 

0,08 4,63
bc 

Нетретирана инокулисана 

контрола (К+) 
/ 4,31

c 

Нетретирана контрола (К-) / 4,49
bc 
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Различита слова означавају статистички значајне разлике према Данкановом тесту вишеструких интервала за 
p<0.05. p<0.05.p<0.05. 

 

5.3.2 Чврстоћа плода јабуке након инкубације на собној температури (Shelf life) 

Подаци у Табели 7. приказују утицај примењених третмана на чврстоћу плода након 

искладиштења из ULO хладњаче и додатне инкубације на собној температури у трајању 

од 7 дана. 

Табела 7. Утицај етарских уља на чврстоћу плодова јабуке након вештачке инокулације 

са Neofabraea sp. (изолат Ј67/2), после искладиштења из ULO хладњаче и инкубације на 

собној температури у трајању од 7 дана (Shelf life) 

 

Подаци у Табели 7. показали су да је губитак у чврстоћи плода био значајно слабији на 

плодовима третираним вишим концентрацијама етарских уља дивљег оригана и 

тимијана у односу на нетретирану неинокулисану контролу. Када се упореде примењене 

ниже концентрације етарских уља, нижа концентрација тимијана имала је мањи утицај 

на чврстоћу плода у односу на нижу концентрацију дивљег оригана. 

Имајући у виду да је чврстоћа нетретираних инокулисаних плодова такође значајно 

боље одржала чврстоћу у односу на нетретирану неинокулисану контролу, не може се 

установити правилност о утицају како етарског уља, тако и инфекције плода на 

чврстоћу дела плода који није захваћен заразом. 

  

Третмани (етарско уље) 
Концентрација примене 

(µl/cm
3
 ваздуха) 

Чврстoћа плода 

(kg/cm
2
 ) 

Дивљи оригано 

0,16 3,82
а 

0,08 4,67
b 

Тимјан 

0,16 4,00
a 

0,08 4,11
a 

Нетретирана инокулисана 

контрола (К+) 
/ 4,03

a
 

Нетретирана контрола (К-) / 4,59
b 
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6. ЗАКЉУЧАК 

На основу спроведеног истраживања могу се извести следећи закључци: 

 

 Етарско уље дивљег оригана испољава значајну инхибицију развоја некрозе на 

плодовима јабуке проузроковане гљивом Neofabraea sp. током складиштења у 

ULO хладњачи у трајању од 78 дана. 

 

 Након искладиштења плодова из ULO хладњаче после 78 дана складиштења и 

додатне инкубације плодова 7 дана на собној температури, етарско уље дивљег 

оригана, али и етарско уље тимијана испољавају значајан инхибиторан ефекат на 

развој некрозе на плодовима јабуке проузроковане гљивом Neofabraea sp. 

 

 Наведени ефекти етарских уља постижу се њиховом апликацијом на носач у 

непосредној близини плодова при концентрацијама 0,16 или 0,08 µl/cm
3
 ваздуха. 

 

 Етарска уља дивљег оригана и тимијана примењена на носач у непосредној 

близини плодова јабуке при концентрацијама 0,16 или 0,08 µl/cm
3
 ваздуха не 

доводе до фитотоксичних промена на плодовима током 78 дана инкубације у 

ULO хладњачи, као и након додатних 7 дана инкубације на собној температури. 

 

 Иако током самог складиштења плодова у хладњачи етарско уље тимијана није 

испољило значајнији инхибиторни ефекат, током додатне инкубације на собној 

температури, ово уље је значајно инхибирало даљи развој некрозе на плодовима 

јабуке у односу на контролу, те указује да, поред уља оригана, уље тимијана има 

потенцијал за примену уз додатна испитивања која би подразумевала 

дефинисање концентрације примене која би и током складиштења довела до 

инхибиције развоја трулежи плода. 
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 Највећи губитак масе након искладиштења из ULO хладњаче запажа се 

приликом примене третмана више концентрације етарског уља дивљег оригана у 

односу на нетретирану неинокулисану контролу (К-), као и све друге примењене 

третмане. 

 

 Нижа примењена концентрација етарског уља дивљег оригана и виша 

концентрација тимијана утичу на масу плода, али у статистички значајно мањој 

мери од примене више концентрације дивљег оригана, након искладиштења из 

ULO хладњаче. 

 

 Третмани са испољеним значајним инхибиторним ефектом на развој некрозе 

након вештачке инокулације, испољавају негативан ефекат на масу плодова. 

 

 Калирање плодова је последица утицаја деловања етарских уља, а не 

инокулације патогеном, због чињенице да не постоји статистички значајна 

разлика калирања плодова између две контроле (К+ и К-), након искладиштења 

из ULO хладњаче. 

 

 Као и у случају након искладиштења из ULO хладњаче, резултати очитани након 

додатне инкубације потврђују да до губитка масе доводе примењена етарска уља, 

а не трулеж проузрокована патогеним микроортанизмима. 

 

 На чврстоћу плодова приликом искладиштења из ULO хладњаче, највећи утицај 

испољен је приликом примене ниже концентрације етарског уља тимијана, у 

односу на нетретирану инокулисану (К+), као и нетретирану неинокулисану (К-) 

контролу. 

 

 У случају додатне инкубације на собној температури, губитак у чврстоћи плода 

знатно је био слабији код плодова третираним вишим концентрацијама етарских 

уља, у односу на нетретирану неинокулисану контролу. Имајући у виду да је 

чврстоћа нетретираних инокулисаних плодова такође значајно боље одржала 
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чврстоћу у односу на нетретирану неинокулисану контролу, не може се 

установити правилност о утицају како етарског уља, тако и инфекције плода на 

чврстоћу дела плода који није захваћен заразом. 

 

Због све чешћих последица примене хемијских третмана у виду резидуа, продужене 

каренце и резистентности препарата, у циљу заштите биљака пажњу треба усмерити на 

нехемијске мере борбе. 

 

Како је ово истраживање показало да примењено етарско уље дивљег оригана има 

значајно инхибиционо деловање на развој некрозе трулежи на плоду јабуке, даља 

испитивања треба усмерити ка смањењу негативног утицаја која су испоњена у смеру 

оптимизације концентрације и начина примене уља како би се редуковало калирање 

плода и промене у чврстоћи плода. 
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