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UDK 630*443.3 Mycosphаerella pini:630*228.7 Pinus nigra+630*414(23.02 Suvobor) 
Претходнo саопштењe

УСПЕШ НОСТ СУЗ БИ ЈА ЊА ПА ТО ГЕ НЕ ГЉИ ВЕ  
Myco sphа e rel la pi ni Rost. and Munk У КУЛ ТУ РА МА  

ЦР НОГ БОРА НА СУ ВО БО РУ

ВЕ СНА ГО ЛУ БО ВИЋ - ЋУР ГУЗ 1 
ДРА ГАН КА РА ЏИЋ 1 

ЂУРО ГВОЗ ДИЋ 2 

ИВАН МИ ЛЕН КО ВИЋ 3 
СЛА ВИ ЦА РА ДО ЈИ ЧИЋ АН ТИЋ 2

Из вод: У раду су из не ти ре зул та ти испи ти ва ња узро ка не кро зе и цр ве ни ла бо ро вих 
че ти на на стаб ли ма цр ног и бе лог бора у кул ту ра ма по диг ну тим на по друч ју ко јим 
газ ду је ШГ Кра гу је вац у ок ви ру ЈП за газ до ва ње шу ма ма 'Ср би ја шуме' Бе о град. Изо-
ло ва не су и де тер ми ни сане све гљи ве ко је су има ле ути ца ја на про па да ње ових ста-
ба ла. Ут вр ђе но је да је па то ге на вр ста Myco spha e rel la pi ni глав ни узроч ник про па да ња 
ста ба ла и пред ло же не су мере бор бе ко је тре ба при ме њи вати. По друч ја са на ју гро же-
нијим стаб ли ма тре ти ра на су пре па ра том бен фун гин, а због не при сту пач ности те ре на 
на ко ји ма се на ла зе, ко риш ће ни су ави о ни по љо при вред не ави ја ци је ти па AN 2. По сле 
ави о тре ти ра ња из вр ше на је кон тро ла здрав стве ног ста ња ста ба ла и ут вр ђен je ефе кат 
ап ли ци ра ног фун ги ци да.
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SUC CESS OF PAT HO GE NIC FUN GUS MYCO SPHA E REL LA PI NI Rost. and Munk  
CON TROL IN AU STRI AN PI NE PLAN TA TI ONS ON SU VO BOR

Ab stract: The ca u ses of pi ne ne ed le ne cro sis and red band di se a se were re se a rc hed in Au stri-
an pi ne and Scots pi ne plan ta ti ons estab li shed in the area ma na ged by FE Kra gu je vac, wit-
hin SE for Fo rest Ma na ge ment ‘Sr bi ja šume’ Bel gra de. All fun gi that ca u sed tree dying were 
iso la ted and de ter mi ned. It was fo und that the pat ho ge nic fun gus Myco spha e rel la pi ni was 
the main agent of tree dying, and the sup pre ssi on me a su res were re com men ded. The areas 
with the most en dan ge red tre es were tre a ted with the pre pa ra tion ben fun gin, and be ca u se 
of the inac ce ssib le te rra in, the tre at ment was per for med by agri cul tu ral air craft AN 2 pla nes. 
Aft er aer i al tre at ment, tree he al th was con trol led and the eff ect of the ap pli ed fun gi ci de was 
eva lu a ted.
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1. УВОД
Су ше ње че ти нар ских кул ту ра при сут но је на по друч ју Ср би је већ ви ше 

де це ни ја у не јед на ком ин тен зи тету. Овај про цес обух ва та мно ге вр сте, али 
је еко ном ски зна чај нај ве ћи на по вр ши нама где су по диг ну те кул ту ре бе лог 
и цр ног бора, јер су ове вр сте че ти на ра нај ви ше ко риш ће не при ли ком по-
шум ља вања го ле ти. Пре ма Ме да ре вић, М. et al .,  2002, шум ске кул ту ре 
и веш тач ки по диг ну те са сто ји не по кри ва ју 155.135 ha, што пред став ља 6,6% 
од укуп ног шум ског фон да Ср би је. Пре ма истим аут о ри ма, укуп на по вр ши-
на свих че ти нар ских кул ту ра ко ји ма газ ду је ЈП за газ до ва ње шу ма ма 'Ср-
би ја шуме' Бе о град из но си 99.050,26 ha, од че га кул ту ре цр ног и бе лог бора 
за у зи мају 62.445,08 ha. По ди за ње овак вих мо но кул тура на ве ли ким по вр-
ши нама пред став ља ло је по се бан иза зов за мно ге на уч ни ке из раз ли чи тих 
об ла сти јер се по став ља ло пи та ње ка ко ће се ове кул ту ре раз ви ја ти, по себ-
но под деј ством раз ли чи тих не по вољ них узро ка. Кра јем два де се тог ве ка на 
раз ли чи тим ло ка ли те тима ма сов но су ше ње че ти на ра по при ми ло је епи де-
миј ски ка рак тер што је ука за ло на по тре бу испи ти ва ње узро ка ове по ја ве 
и ут вр ђи вање мера ко је тре ба пре ду зе ти да би се уб ла жи ле по сле ди це ко је 
мо гу на ста ти (Ка ра  џић, Д., 1987; Ка ра  џић, Д.,  Ма рин ко вић, П., 1990).

Циљ овог рада је да ука же на нај зна чај нију па то ге ну ми коф ло ру у кул-
ту ра ма цр ног и бе лог бора при ли ком су ше ња ових кул ту ра по диг ну тих на 
ек стрем но ло шим ста ниш ти ма на по друч ју ГЈ 'Су во бор' ко ја се на ла зи у ок-
ви ру Шум ског газ дин ства Кра гу је вац. Ово газ дин ство се про сти ре на по-
вр ши ни од 28.529,57 ha, од че га на веш тач ки по диг ну те са сто ји не от па да 
4.702,95 ha. У је сен 1999. го ди не и у про ле ће на ред не го ди не, на овом по друч-
ју за па же на је по ја ва не кро зе и цр ве ни ла че ти на на стаб ли ма ста ро сти 15-40 
го ди на, по диг ну тим на ве о ма не при сту пач ним те ре ни ма на по вр ши ни од 
око 50 ha. У на ред ним го ди на ма вр шен је мо ни то ринг здрав стве ног ста ња 
ових ста ба ла два пу та у то ку ве ге та ције, уз са куп ља ње узо ра ка за ла бо ра то-
риј ска испи ти ва ња. У раду су на ве де не све вр сте гљи ва ко је су кон ста то ване 
на стаб ли ма са овог по друч ја, а де тер ми ни сана је вр ста ко ја је на не ла нај ве-
ће ште те. На кон ут вр ђи вања па то ге но сти изо ло ва не вр сте пред ло же не су и 
мере бор бе ко је су у ЈП за газ до ва ње шу ма ма 'Ср би ја шуме' Бе о град прих ва-
ће не и спро ве де не.

2. МА ТЕ РИ ЈАЛ И МЕ ТОД РАДА

2.1. Ла бо ра то риј ска истра жи ва ња
Са куп ља ни су узор ци са ка рак те ри стич ним сим пто ми ма бо ле сти, са 

раз ли чи тих ло ка ли тета да би се от крио узрок про па да ња и су ше ња ста ба-
ла. Иден ти фи ка ција при сут них са про фит ских и па ра зит ских гљи ва из вр-
ше на је ко риш ће њем стан дард них фи то па то лош ких ме то да: ми кро скоп-
ском ана ли зом пло до но сних те ла и ре про дук тив них ор га на (из глед и ве ли-
чи на фрук ти фи ка ција, спо ро но сних ор га на, ор га на за ре про дук цију и сл.), 
или изо ла ци јом из биљ них де ло ва (че ти на, коре, ко ре на) за гљи ве ко је ни су 
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обра зо ва ле фрук ти фи ка ције у прир о ди. Њи хо ва де тер ми на ција је урађ е на 
на осно ву из гле да, бр зи не и на чи на по ра ста ми це ли је, обра зо ва ња пло до но-
сних те ла у кул ту ри, спо ру ли сања, из гле да хи фа и сл.

За изо ла ци ју гљи ва нај чеш ће је ко риш ћен ме тод пре ма Agri os ,  G. N., 
1997, по ко ме се нај пре по вр шин ски сте ри ли шу узор ци /Na хи пох ло рит са 
са др жа јем од 1,5% ак тив ног хло ра/ у тра ја њу од 5 ми ну та, а за тим се изо ла-
ци ја и ре и зо ла ција кул ту ра гљи ва вр ши на веш тач ким хран љи вим под ло га-
ма где се ут вр ђу је њи хов мор фо лош ки из глед, мо гућ ност пло до но шења на 
веш тач ким хран љи вим под ло га ма, ут вр ђи вање ве ли чи не пло до но сних те-
ла и ре про дук тив них ор га на. За изо ла ци ју и до би ја ње чи стих кул ту ра гљи-
ва ко риш ће не су хран љи ве под ло ге PDA (кром пир дек стро за агар-кром пир 
4 gr/l, дек стро за 20 gr/l, агар 15 gr/l) и МЕА (малц-ек стракт агар, хран љи ва 
под ло га ко ја са др жи 20 gr малц-ек страк та (Sig ma-Al drich, USA) и 20 gr ага-
ра (Тор лак, Бе о град). При прем ље не хран љи ве под ло ге су раз ли вa не у пе три 
по су де и за се ја нe фраг мен ти ма на кон њи хо ве сте ри ли за ције, а за тим су по-
став ље не у тер мо стат, у усло ви ма мра ка, на тем пе ра туру 20 ±1°C, где је ве ћи-
на гљи ва  за по че ла свој раз вој на кон 4-5 да на.

За де тер ми на цију гљи ва ко риш ће ни су кљу че ви пре ма Sut  ton, B. C., 
1980;  Car mich ael, Ј. W. et al., 1980; Den nis ,  R . V. G.,  1978; Arx, A., 1974;  
Ku pre v ich, V. F.,  Tran chel,  V. G., 1970.

2.2 Те рен ска истра жи ва ња 
Мо ни то ринг здрав стве ног ста ња кул ту ра на те ре ну вр шен је пра ће њем 

про ме на ве ли чи не по вр ши на на ко ји ма су еви ден ти ра не по ја ве про ме не бо-
је и су ше ња ста ба ла. Пош то су ре зул та ти ла бо ра то риј ске ана ли зе пот вр ди ли 
при су ство па то ге не гљи ве Myco spha e rel la pi ni, а кон ста то вано је и наг ло по-
ве ћа ње по вр ши на зах ва ће них су ше њем, на прав љен је план за њи хо во тре-
ти ра ње. Због не при сту пач ног те ре на  из вр ше но је ави о тре ти ра ње угро же-
них по вр ши на.

3. РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИСТРА ЖИ ВА ЊА

3.1. Ре зул та ти ла бо ра то риј ских истра жи ва ња
Ла бо ра то риј ском ана ли зом кон ста то вано је при су ство ве ли ког бро ја гљи-

ва на стаб ли ма где су уоч е ни сим пто ми про ме не бо је и су ше ња. Прег лед свих 
изо ло ва них гљи ва и њи хов зна чај на про цес су ше ња из не ти су у та бе ли 1.

Нај зна чај нија гљи ва ко ја је изо ло ва на са ста ба ла на испи ти ва ним ло ка-
ли те тима и ко ја је про у зро ко вала нај ви ше ште та је Myco spha e rel la pi ni (Syn. 
Sci rr hia pi ni Funk et Par ker). На осно ву те рен ских по да та ка ут вр ђе не су по вр-
ши не под на па дом овог иза зи ва ча бо ле сти (сли ка 1) и из вр ше на је про це на 
ин тен зи тета на па да на по друч ју ГЈ ’Су во бор’ (та бе ла 2).
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Сли ка 1. Цр ни бор ја ко за ра жен са гљи вом Myco spha e rel la pi ni  на Су во бо ру  
 Fi gu re 1. Au stri an pi ne – se ve rely in fec ted by Myco spha e rel la pi ni on Su vo bor 

Табела 1. Изолована паразитска микофлора
Table 1.  Isolated parasitic mycoflora

Ред ни број Вр ста гљи ве Зна чај гљи вич ног ор га низ ма

1. Al ter na ria al ter na ta Ни је изо ло ва на са свих ло ка ли тета, 
са мо на по је ди нач ним

2. Epic co cum pur pu re scens Че сто се јав ља, има сла бо изра же на 
па то ге на свој ства

3. Lop ho der mium pi na stri На дво го диш њим че ти на ма и че ти на ма 
у сте љи

4. Lop ho der mium se di ti o sum
На че ти на ма ста ри јим од 16 ме се ци, 

нај чеш ће се јав ља по сле на па да гљи ве 
M. pi ni

5. Myco spha e rel la pi ni
(N.f. Dot hi stro ma sep to spo ra)

Иза зи ва проб ле ме у прак си при ли ком 
по ди за ња и одр жа ва ња кул ту ра. На кон 

ви ше го диш њих ин фек ци ја на ста је 
су ше ње ста ба ла

6. Na e mac yclus ni ve us Че сто се јав ља на дво го диш њим 
че ти на ма цр ног бора

7. Spha e rop sis sa pi nea Иза зи ва проб ле ме у прак си при ли ком 
по ди за ња и одр жа ва ња кул ту ра.
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Та бе ла 2. Прег лед за ра же них по вр ши на и ин тен зи тета на па да па ра зит нe 
гљи ве M. pi ni у кул ту ра ма цр ног бора на Су во бо ру

 Tab le 2. Sur vey of in fec ted areas and the in ten sity of M. pi ni in fe sta tion in Au-
stri an pi ne plan ta ti ons on Su vo bor 

Угро же на оде ље ња На пад ну та по вр ши на (ha) Ин тен зи тет на па да
(% за ра же них че ти на)

24а, б, ф, 13,23 <30
25а 10,22 >50

26а,б 33,64 >50
27а,ц 52,90 >50
74б 15,36 >50
80б 7,55 >50

81б,ц 22,01 >50
82а,д 37,37 >50
85а 4,70 >50

106а,б 29,35 >50
107а,б,ц 14,15 >50

108ц 2,18 >50
110б 6,00 >50
111б 8,80 >50

113ц,е,ф,г 5,52 >50
114ц 16,20 >50
116ф 2,16 >50
123б 2,06 >50
124д 0,96 >50

125а,б 26,55 >50

Myco spha e rel la pi ni је јед на од на јра спро стра ње нијих и на јо па сни јих па-
то ге на у кул ту ра ма Pi nus вр ста. Ова гљи ва иза зи ва цр ве ну пр сте на сту пе га-
вост че ти на и мно го је поз на ти ја по свом не са вр ше ном ста ди ју му Dot hi stro-
ma pi ni Hul bary (=Dot hi stro ma sep to spo ra (Do rog.) Mo re let). Ко ни диј ски ста-
ди јум при па да па ра зит ској фа зи и у прир о ди је мно го чеш ћи и ра спро стра-
ње нији и има мно го ве ћи зна чај за сам про цес ин фек ци је, док пе ри те циј-
ски ста ди јум при па да са про фит ској фа зи у раз во ју гљи ве. Пре ма Ка ра  џић, 
Д., 2004, у Ср би ји се јав ља ју оба ста ди ју ма у раз во ју гљи ве, тј. „те ле о мор ф” 
(Myco spha e rel la pi ni) и „а на мор ф” (Dot hi stro ma sep to spo ra). Аско стро ме се уг-
лав ном обра зу ју ка да су че ти не пот пу но не кро ти ра не и то нај чеш ће на дво-
го диш њим и тро го диш њим че ти на ма.

Ова гљи ва пред став ља проб лем у кул ту ра ма цр ног бора у ста ро сти 5-25 
го ди на. Сим пто ми обо ље ња по јав љу ју се кра јем сеп тем бра и у ок то бру, али 
нај ја сни је су изра же ни то ком но вем бра и де цем бра. У по чет ку, гор ња по ло-
ви на че ти на по ста је свет ло зе лена, по том жу та и на кра ју свет ло сме ђа, док 
ба зал ни део не ме ња бо ју. На ме сту ин фек ци је, нај чеш ће у врш ном де лу, јав-
ља ју се зат во ре но зе лене пе ге. По сле по ја ве ових фле ка, у њи хо вој сре ди ни, 
по јав љу ју се бле до цр вен касте, а ка сни је циг ла сто цр вене пе ге, изра же не са 
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обе стра не че ти не. У фе бру а ру сле де ће го ди не че ти на је не кро ти ра на и у 
сре ди ни пр сте на стих пе га по чи њу да се јав ља ју пло до но сна те ла ко ја по сте-
пе ним ра за ра њем епи дер ми са из би ја ју на по вр ши ну. У по вољ ним усло ви ма 
кра јем фе бру а ра мо гу се кон ста то вати фи зи о лош ки зре ле ко ни ди је, а њи хо-
во осло ба ђа ње по чи ње по чет ком апри ла. Ка да су че ти не пот пу но не кро ти-
ра не обра зу ју се аско стро ме. Пло до но сна те ла се у стро ма ма фор ми ра ју и 
на ли цу и на на лич ју че ти на и увек су у ок ви ру цр ве них пе га. Ко ни диј ске 
стро ме су цр не, у по чет ку испод епи дер ми са, а за тим са ра за ра њем епи дер-
ми са из би ја ју на по вр ши ну и на гор њој стра ни за др жа вају део ра зо ре ног 
епи дер ми са. Стро ма је са став ље на од мр ко цр них скле ро тич них ће ли ја и на 
гор њој стра ни се фор ми ра ју ацер ву ле без из ди фе рен ци ра ног спољ ног зи да. 
На до њем зи ду ацер ву ла, са уну траш ње стра не, фор ми ра ју се ко ни ди је ко је 
су без бој не, кон ча сте и ви ше ће лиј ске, пра ве или ма ло са ви је не, на кра је ви ма 
за об ље не, ве ли чи не 15-44 x 1,8-3 µm. Ко ни ди је се осло ба ђа ју за вре ме киш-
них да на од мар та до но вем бра.

Сли ка 2. Ти пич ни сим пто ми обо ље ња на че ти на ма цр ног бора 
Fi gu re 2. Typi cal symptoms of Dot hi stro ma blig ht on Au stri an pi ne ne ed les

Аско стро ме се обра зу ју у ок ви ру цр ве них пр сте на стих пе га, али су оне 
бле ђе у од но су на оне где се фор ми ра ко ни диј ски ста ди јум. Аско стро ме су 
цр не и са др же 2-8 лоп та стих пе ри те ција. Аску си су ци лин дрич ни или ба-
ти на сти, дво зид ни са за об ље ним вр хо ви ма и 8 аско спо ра у два реда. Аско-
спо ре су без бој не, дво ће лиј ске, вре те на сте, ма ло су же не у де лу где је сеп та и 
са др же по две уља не кап љи це, ве ли чи не 9-17 x 2,4-3,6 µm. Из ме ђу аску са су 
псе у до па ра физе ко је се са сто је од ла на ца по лу лоп та стих без бој них ће ли ја.
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Myco spha e rel la pi ni на па да јед но го диш ње или че ти не из те ку ће ве ге та-
ције ко је су фо то син тет ски на јак тив није, од но сно нај ве ћи про це нат ин фек-
ци ја оства ру је се у дру гој по ло ви ни про ле ћа и по чет ком ле та. Кри тич ни пе-
ри од за ин фек ци је је од по чет ка ма ја до сре ди не ју ла, а у пр вој по ло ви ни ју на 
је ап со лут ни мак си мум. 

Су ше ња ста ба ла настаје као по сле ди ца на па да ове гљи ве, при че му се 
ума њу је ви син ски и деб љин ски прир аст, а стаб ла би ва ју пре ди спо ни ра на 
за на пад се кун дар них па то ге на или не ких ин се ка та. Ка да де фо ли ја ција до-
стиг не ни во из над 40% до ла зи до сма ње ња прир а ста и гу би ци се пр во испо-
ља ва ју у сма ње њу ви син ског прир а ста (Ка ра  џић, Д., 1987/б). Ште те су још 
изра же ни је ако се са овом гљи вом ја ви и Spha e rop sis sa pi nea, ко ја на па да из-
бој ке из те ку ће ве ге та ције, па се по је ди на стаб ла, оста ју ћи пот пу но без аси-
ми ла ци о них ор га на, су ше.

3.2. Ре зул та ти те рен ских истра жи ва ња
Ре зул та ти пра ће ња про ме не по вр ши не зах ва ће не про це сом су ше ња 

пред став ље ни су на грфикону бр. 1. У од но су на пр ву го ди ну, ка да је еви ден-
ти ра но су ше ње (1999-2000. го ди не), све до 2003. го ди не уоч а ва се нез нат но 
по ве ћа ње зах ва ће не по вр ши не. Ме ђу тим, при ли ком кон тро ле 2004. го ди не 
кон ста то вано је да је зах ва ће на по вр ши на знат но уве ћа на, да би се у 2005. го-
ди ни за ра за наг ло про ши ри ла и зах ва ти ла по вр ши ну од 180 ha, што је ука-
зи ва ло на не оп ход ност пре ду зи мања мера суз би ја ња ове бо ле сти. У то ку те 
го ди не за по че ло се са изра дом пла на тре ти ра ња. Од лу че но је да се тре ти ра-
ње из вр ши пре па ра том Бен фун гин (Га ле ни ка, Фи то фар ма ција, Зе мун) ко ји 
при па да гру пи кар бен да зима. Овај пре па рат је по хе миј скоm са ста ву сла бо 
ток сич ни де ри ват бен зи ми да зола, а пре ма на чи ну деј ства си сте мич ни фун-
ги цид са про тек тив ним и ку ра тив ним деј ством.

Та бe la 3. Ка лен дар раз ви ћа гљи ве Myco spha e rel la pi ni у кул ту ра ма цр ног 
бора (Pi nus ni gra Ar nold) у Ср би ји

Tab le 3. Li fe cycle ca len dar of Myco spha e rel la pi ni in Au stri an pi ne (Pi nus ni gra 
Ar nold) plan ta ti ons in Ser bia

I III IV V VI VIII IX XI XIIII VII X

Почетак вегетације (отварање пупољака)

Почетак раста нових четина

Ослобађање конидија ( )Dothistromapini

Ослобађање аскоспора ( )Mycosphaerella pini

Иннфекциони период

Критични период за инфекције

Симпроми обољења на новоинфицираним четинама у току године
Третирање фунгицидима у циљу заштите старих четина 
и четина из текуће вегетације

Месеци
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Гра фи кон 1. По вр ши не зах ва ће не про це сом су ше ња 
Di a gram 1. Areas aff ec ted by the dr ying pro cess

Пр во ави о тре ти ра ње из вр ше но је 09.05.2006. го ди не. Тре ти ра но је 111 
ha бо ро вих кул ту ра ста ро сти 25 го ди на, где је кон ста то ван нај ја чи на пад па-
то ге на. При сва ком на ле ту ави о на обух ва ће на је по вр ши на од 37 ha, а упо-
треб ље но је 11,5 kg пре па ра та ра ство ре ног у 1200 ли та ра во де. По сле пр вог 
ави о тре ти ра ња узор ко ван је ма те ри јал за ла бо ра то риј ску ана ли зу ка ко би 
се ут вр ди ло вре ме са зре ва ња пло до но сних те ла и ре про дук тив них ор га на и 
одре дио тер мин за дру го тре ти ра ње. На осно ву ре зул та та одре ђе но је да то 
бу де 06.06. 2006. го ди не.

            Сли ка 3. Ави о трет ман кул ту ра цр ног бора на Су во бо ру ави о ном AN 2 
Fi gu re 3. Aer i al tre at ment of Au stri an pi ne plan ta ti ons on Su vo bor using pla ne AN 2

У то ку 2007. го ди не из вр ше но је но во ави о тре ти ра ње зах ва та њем по-
вр ши не од 180 ha. Ово тре ти ра ње је обав ље но 14.05. и 15.06. 2007. го ди не 
(сли ка 3.). Кон тро ла успеш но сти тре ти ра ња из вр ше на је кра јем 2007. го ди не, 



ЈУЛ-ДЕЦЕМБАР, 2013. 171

ка да су прег ле да на стаб ла на тре ти ра ним по вр ши нама. Кон ста то вано је да 
се уоч а ва за у став љање ши ре ња бо ле сти, да се стаб ла опо рав ља ју, али да би 
се по сти гао ду го роч ни пот пу ни ефе кат пред ло же но је на став ља ње са тре-
ти ра њем у на ред ном пе ри о ду. На прав љен је пред лог за при ме ну мера у то ку 
на ред них го ди на, у скло пу ко је га је, у ци љу по сти за ња по треб ног ни воа заш-
ти те, пре по ру чена при ме на тре ти ра ња и у то ку 2008. го ди не, евен ту ал но и у 
то ку 2009. го ди не.

Сли ка 4. Из глед кул ту ра по сле две го ди не заш ти те 
Fi gu re 4. Plan ta ti ons aft er two-year tre at ment

4. ДИ СКУ СИ ЈА
Изо ло ва не вр ста гљи ва (Al ter na ria al ter na ta, Epic co cum pur pu re scens, Lop-

ho der mium spp., Myco spha e rel la pi ni, Na e mac yclus ni ve us и Spha e rop sis sa pi nea) 
са узо ра ка са куп ље них са ста ба ла зах ва ће них про це сом су ше ња су у скла ду 
са ре зул та тима по стиг ну тим у прет ход ном пе ри о ду. Ду го го диш њим про у-
ча ва њем па то ге не ми коф ло ре Pi nus вр ста Ка ра  џић, Д., 1987/а, 2004, Ми-
ли ја  ше вић, T., 2000, на во де да гљи ва Myco spha e rel la pi ni, по ред вр ста Spha-
e rop sis sa pi nea, Ce nan gi um fe ru gi no sum и Grem me ni el la abi e ti na пред став ља 
прак ти чан проб лем у по ди за њу и одр жа ва њу кул ту ра цр ног бора, и да при 
ви ше го диш њим ин фек ци јама мо же про у зро ко вати су ше ње ста ба ла. Myco-
spha e rel la pi ni се јав ља на ве ли коm бро ју Pi nus вр ста, али је кон ста то вана 
и на La rix de ci dua, Pse u dot suga men zi e sii, Pi cea abi es, P. omo ri ka, P. sit chen sis 
(Ми хај ло вић, Љ. еt al., 2003; Ла за рев, В., 2005. Ова гљи ва је ши ро ко ра-
спро стра њена у све ту и за бе ле жена је на свим кон ти нен тима осим на Ан-
тарк ти ку. У Ср би ји је пр ви пут кон ста то ван не са вр шени ста ди јум у раз во ју 
гљи ве 1955. го ди не, а са вр ше ни ста ди јум у раз во ју гљи ве, 1979. го ди не, на 
Де либ лат ском пе ску и Јуж ном Ку ча ју. Ка сни је је еви ден ти ра но ње но при су-
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ство у ско ро свим кул ту ра ма цр ног бора ко је су по диг ну те до 1000 m над-
мор ске ви си не. Кон ста то вана је на по друч ју ШГ Лоз ни ца,  ШГ Ива њи ца, ШГ 
Ку че во,  ШГ При је по ље,  ШГ Ужи це   (Го л у  бо вић - Ћу р г уз,  В.,  Ра  д у  ло-
вић, З., 2011).

Ла тен тна жа риш та стал но по сто је, али је не оп ход но спро во ђе ње пре-
вен тив них мера бор бе. У знат ној мери ели ми ни шу се по вољ ни усло ви за 
ин фек ци је при ме ном бла го вре ме них прор е да и чиш ће ња до њих гра на, што 
обез бе ђу је по во љан ре жим свет ло сти и до бру аер а ци ју. Ова мера мора би ти 
при ме ње на на од го ва ра јући на чин јер се у прак си пот вр ди ло да суз би ја ње 
ове гљи ве не а дек ват ним ук ла ња њем за ра же них гра на и прор е ђи ва њем кул-
ту ра мо же изаз ва ти су прот ни ефе кат.

У слу ча ју за ра зе ја ког ин тен зи тета пре по ру чује се при ме на фун ги ци да. 
Нај бо љи ре зул та ти по сти жу се при ме ном ком би но вања мера не ге уз ап ли-
ка цију фун ги ци да. Пре ма истра жи ва њима Ка ра  џић, Д., 1987/б, кул ту ре 
ста ро сти од 5. до 20 (25). го ди не тре ба тре ти ра ти сва ке три-че ти ри го ди не, 
по чет ком ма ја и по чет ком ју на ме се ца. Ко ни ди је се осло ба ђа ју од по чет ка 
апри ла до кра ја ок то бра, аско спо ре од апри ла до кра ја ав гу ста, али је кри-
тич ни пе ри од за ин фек ци је од по чет ка ма ја до кра ја ју на и та да тре ба ап ли-
ци ра ти фун ги ци де. Нај ве ћу ефи ка сност испо љи ли су ба кар ни фун ги ци ди 
ко ји се и нај ду же за др жа вају на че ти на ма, сма њу ју ћи број трет ма на а са мим 
тим и трош ко ве заш ти те. До бру ефи ка сност је по ка зао и Бе но мил (Ben la te), 
док је не за до во ља вајућа заш ти та до би је на ко риш ће њем Ци не ба С-65 и Кап-
та на WP 50.

5. ЗАК ЉУЧ ЦИ
Са ста ба ла зах ва ће них про це сом су ше ња изо ло ва но је ви ше вр ста гљи ва 

- Al ter na ria al ter na ta, Epic co cum pur pu re scens, Lop ho der mium se di ti o sum, Lop-
ho der mium pi na stri, Myco spha e rel la pi ni, Na e mac yclus ni ve us и Spha e rop sis sa-
pi nea.

Нај зна чај нија гљи ва ко ја је изо ло ва на са ста ба ла на испи ти ва ним ло ка-
ли те тима и ко ја је про у зро ко вала нај ви ше ште та је Myco spha e rel la pi ni (поз-
на ти ја по сво јој не са вр ше ној фор ми Dot hi stro ma sep to spo ra).

У кул ту ра ма цр ног бора на Су во бо ру пр ви изра же ни сим пто ми су ше ња 
су за бе ле жени кра јем 1999. го ди не и по чет ком 2000. го ди не. У то ку 2005. го-
ди не наг ло је по ве ћан број ста ба ла са сим пто ми ма су ше ња.

Тре ти ра ње на ју гро же нијих по друч ја на Су во бо ру обав ље но је у то ку 
2006. и 2007. г. пре па ра том Бен фун гин. Кон тро ла тре ти ра них по вр ши на 
пот вр ди ла је успеш ност при ме ње ног пре па ра та јер се за у ста вио да љи на-
пре дак бо ле сти. Да би ак ци ја да ла до бре ре зул та те не оп ход но је би ло из вр-
ши ти тре ти ра ње и на ред не две го ди не (2008. и 2009.го ди не). Ме ђу тим, из 
не поз на тог раз ло га ак ци ја је за у став љена па са мим тим и ре зул та ти кон тро-
ле су, ду го роч но, да ли ло ши је ре зул та те.

На по ме на: Овај рад је рe а ли зо ван у ок ви ру про јек та: ТР 37008 и ТР 31070 
(Фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но лош ког раз во ја Ре пуб-
ли ке Ср би је).
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SUC CESS OF PAT HO GE NIC FUN GUS MYCO SPHA E REL LA PI NI Rost. and Munk  
CON TROL IN AU STRI AN PI NE PLAN TA TI ONS ON SU VO BOR

Ve sna Go lu bo vić Ćur guz  
Dra gan Ka ra džić 

Đuro Gvoz dić 

Ivan Mi len ko vić 
Sla vi ca Ra do ji čić An tić

Sum mary

The study of the most im por tant di se a ses and the po ten ti als of the ir con trol in Au stri an pi ne 
and Scots pi ne plan ta ti ons are very sig ni fi cant, be ca u se the se co ni fe ro us spe ci es are most fre qu en-
tly uti li sed in bare land aff o re sta tion. By the end of 1999 and the be gin ning of 2000, ne ed le ne cro sis 
and red band ne ed le blig ht were re cor ded on all Au stri an pi ne and Scots pi ne tre es in the area of 
MU Su vo bor, wit hin the Fo rest Esta te Kra gu je vac. This in ci den ce was re cor ded in the plan ta ti ons 
aged 15-40 ye a rs, estab li shed on hig hly inac ce ssib le te rra ins on the area of abo ut 50 ha. Tree he al th 
was mo ni to red du ring se ve ral ye a rs and the fol lo wing fun gus spe ci es were iso la ted: Al ter na ria al ter-
na ta, Epic co cum pur pu re scens, Lop ho der mium se di ti o sum, Lop ho der mium pi na stri, Myco spha e rel la 
pi ni, Na e mac yclus ni ve us and Spha e rop sis sa pi nea. The plan of sup pre ssi on was adop ted be ca u se the 
re sul ts of the la bo ra tory anal ysis con fir med the pre sen ce of the pat ho ge nic fun gus Myco spha e rel la 
pi ni (bet ter known by its ana morp hic sta ge Dot hi stro ma sep to spo ra), and due to ra pid in cre a se in 
the in fe sted area in 2005. In 2006 and 2007, be ca u se of the inac ce ssib le te rra in, the en dan ge red areas 
were aer i al ly tre a ted by the pre pa ra tion Ben fun gin (Ga le ni ka, Phytop har macy Ze mun) in the gro up 
of car ben da zi mes. 

The tre at ment effi  cacy was con trol led by the end of 2007 and it con fir med the suc cess of the 
ap pli ed fun gi ci de, be ca u se the furt her pro gress of the di se a se was stop ped. It was re com men ded to 
re pe at the tre at ment in the fol lo wing two ye a rs (2008 and 2009), to en su re the eff ect of suc ce ssful tre-
at ment. Ho we ver, due to un known re a sons, the ac ti on was stop ped, and con se qu en tly the long- term 
con trol re sul ts were lo wer.


