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Извод 

Салата је једногодишња врста која припада групи лиснатог поврћа, богата 

минералима, антиоксидантима, витаминима. Циљ истраживања био је да се 

утврди утицај генотипа, микробиолошких ђубрива и сезоне на садржај 

витамина Ц у старим и младим листовима. Три зелене сорте (′Kiribati′, 

′Aleppo′, ′Aquino′) су гајене у пластенику током три узастопне сезоне уз 

примену микробиолошких ђубрива (EМ Aktiv, Vital Tricho и њихова 

комбинација). Највећи садржај витамина Ц у старим и младим листовима 

показала је сорта ′Aleppo′ у јесен (8,93 mg/100g; 12,36 mg/100g). 

Микробиолошка ђубрива допринела су повећању садржаја витамина Ц код 

сорти ′Aleppo′ у пролеће и ′Aquino′ у јесен и зиму. 

Кључне речи: Салата, Микробиолошка ђубрива, Сезона, Витамин Ц. 

Abstract 

Lettuce is an annual, green leafy vegetable, rich in minerals, antioxidants and 

vitamins. The aim of this study was to examine the effect of genotypes, 

microbiological fertilizers and seasons on vitamin C content in outer and inner 

leaves. Three green cultivars (′Kiribati′, ′Aleppo′, ′Aquino′) were grown in a 

greenhouse during three successive seasons with application of microbiological 
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fertilizers (EМ Aktiv, Vital Tricho and combination). The highest vitamin C content 

in both leaves showed cultivar ′Aleppo′ in autumn (8,93 mg/100g; 12,36 mg/100g 

FW). Microbiological fertilizers increased level of vitamin C in cultivar ′Aleppo′ in 

spring and ′Aquino′ in autumn and winter. 

Key words:Lettuce, Microbiological fertilizers, Season, Vitamin C 

Увод 

Салата је једногодишња врста из групе лиснатог поврћа која припада 

фамилији Asteraceae. У условима умереног климата могуће је гајење током 

целе године услед кратког вегетационог периода и оптималних температура за 

гајење 20-25 
°
C. Према подацима FAO (2017) у Европској унији укупна 

количина произведене салате и радича износила је 2.943.648 тона са највећим 

количинама произведеним у Шпанији, Италији и Француској. 

Салата је богата корисним хранљивим материјама значајним у људској 

исхрани (влакна, минерали, витамини, феноли и друга антиоксидативна 

једињења). Предност салате је што се користи у свежем стању и тако задржава 

хранљиве материје које се губе термичком обрадом (Kim et al., 2016). Витамин 

Ц има значајну улогу у организму где утиче на апсорпцију гвожђа, формирање 

колагена, јачање имуног система и неутралисање слободних радикала, 

снижавање нивоа холестерола и спречава формирање нитрозамина (Lee and 

Kader, 2000). Садржај витамина Ц зависи од више фактора: генотипа, услова 

спољашње средине (температура и интензитет светла) и агротехничких мера 

(Weston and Barth, 1997). 

Ефективни микроорганизми представљају групу одабраних, 

компатибилних, корисних микроорганизама који се могу наћи у природним 

стаништима: млечне и фотосинтетске бактерије, квасци, гљиве, актиномицете 

(Higa and Parr, 1994). Ови микроорганизми продукују различите метаболите 

(хормоне, органске киселине, витамине, ензиме) који могу да стимулишу раст 

и принос биљака, повећавају доступност и мобилност хранива, повољно утичу 

на структуру земљишта и плодност, смањују штетан ефекат прекомерне 

употребе минералних ђубрива и пестицида као и штетно дејство различитих 

биљних патогена (Babalola, 2010). Роду Trichoderma spp. припадају различите 

космополитске, опортунистичке, авирулентне врсте које могу да колонизују 

корен гајених биљака без активирања одбрамбених реакција биљке. Врсте из 

рода Trichoderma могу да стимулишу раст корена и биљака преко повећања 

доступности и усвајања хранива, штите биљке од различитих патогена, 

смањују штетне ефекте различитих стресних фактора, утичу на повећање 

приноса и смањење количине употребљених минералних ђубрива и пестицида 

(Lopez-Bucio et al., 2015). 

Циљ овог истраживања био је да се утврди утицај генотипа, 

микробиолошких ђубрива и сезоне на садржај витамина Ц у старим и младим 

листовима салате. 
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Материјал и методе рада 

Огледи са салатом су постављени током три узастопне сезоне: јесен 

(октобар-децембар 2016 год.), зима (децембар 2016-април 2017. год.) и пролеће 

(април-јун 2017 год.) у компанији Iceberg Salat Centar, Београд, Србија. Три 

зелене сорте (′Kiribati′ RZ, ′Aleppo′ RZ, ′Aquino′ RZ) су гајене у пластенику без 

додатног грејања, површине 128 m
2
. ′Kiribati′ (L. sativa var. crispa) припада 

типу храстовог листа, са компактном и округлом розетом, светло зелених 

листова, погодна за гајење током пролећа и јесени. ′Aleppo′ (L. sativa var. 

crispa) припада типу lollo bionda са розетом уједначеног и правилног облика, 

сјајним, рецкавим зеленим листовима, погодна за гајење током целе године. 

′Aquino′ (L. sativa var. capitata) припада типу саланова путерице, са 

многобројним малим листовима, зелене боје, погодна за гајење током целе 

године. Овај тип салате карактерише више погодности за произвођаче и 

прераду. 
Салата је гајена на типу земљишта ритска црница са адекватним садржајем 

макроелемената и хумуса. У огледима су примењена два микробиолошка 

ђубрива (EM Aktiv и Vital Tricho) као и њихова комбинација, без употребе 

минералних ђубрива. EM Aktiv (EMA, Candor) је течна формулација ђубрива 

која садржи различите групе микроорганизама који се могу наћи у природи 

(Aspergillus, Azotobacter, Bacillus, Lactobacillus, Rhodopseudomonas, Rodobacter, 

Saccharomyces, Streptococcus, Streptomyces). Vital Tricho (VT, Candor) је 

прашкаста формулација ђубрива која садржи споре гљива Trichoderma 

asperellum и Trichoderma viride. Микробиолошка ђубрива су примењена у 

земљиште и фолијарно током вегетације. Пре почетка огледа извршена је 

припрема и третирање земљишта са микробиолошким ђубривима (150 ml/10 l 

EM Aktiv, 21 g/10 l Vital Tricho икомбинација EM Aktiv и Vital Tricho 150 

ml+21 g/10l). Расад салате у тресетним коцкама,произведен је у стакленику 

компаније Grow Rasad, Ириг, Србија. Након тога постављена је црна малч 

фолија и извршена је садња биљака. Током вегетације микробиолошка ђубрива 

примењена су четири пута фолијарно. Први третман примењен је узимајући у 

обзир покровност биљака а остали третмани примењени су у једнаким 

интервалима, у зависности од очекиване дужине вегетационог периода (30 

ml/6l EM Aktiv, 12g/6l Vital Tricho икомбинација EM Aktiv и Vital Tricho 30ml 

+ 12g/6l). Огледи су постављени у случајном блок систему и примењена су 

четири третмана (контрола-без ђубрења (C), EM Aktiv (EMA), Vital Tricho (VT) 

и комбинација ђубрива (EMA+VT) са по три понављања. У експерименталној 

парцелици димензија 2x1 m налазиле су се 32 биљке. Размак између биљака 

био је 25x25 cm, између третмана 100 cm и између понављања 50 cm.  

Током вегетације примењене су агротехничке мере (проветравање, 

заливање, окопавање, плевљење и заштита). Берба је обављена ручно када су 

биљке достигле технолошку зрелост, тржишну величину и квалитет. Након 

бербе листови салате одвајани су у две групе: спољашњи и унутрашњи. 

Спољашњи листови (старији) су већи, тамнији, веће масе у односу на 
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унутрашње (младе) листове који су мањи, светлији и компактнији како су 

ближи средишту розете тј. главице. 

Температура и релативна влажност ваздуха мерени су током 24 часа помоћу 

уређаја RC-4HC Data Logger. У Табели 1 су приказане средње месечне 

температуре ваздуха и релативна влажност ваздуха са минималним и 

максималним температурама. 

 

Табела 1. Климатски услови током три огледа 

  

Средња 

температура 

(°C) 

Средња 

рел.влажност 

ваздуха (%) 

Минимална 

темпаратура 

(°C) 

Максимална 

темпаратура 

(°C) 

Октобар 2016 12,4 85,4 1,2 26,2 

Новембар 2016 8,0 87,7 -6,2 26,1 

Децембар 2016 2,3 89,3 -7,9 26,4 

Јануар 2017 -1,7 85,2 -16,6 20,8 

Фебруар 2017 6,5 82,0 -9,8 38,0 

Март 2017 13,4 78,4 -2,1 38,8 

Април 2017 15,8 67,5 3,1 34,6 

Мај 2017 21,1 74,5 5,0 40,4 

Јун 2017 26,0 70,1 15,9 40,3 

 

За одређивање витамина Ц коришћена је метода Stevens и сар. (2006). 

Листови салате су хомогенизовани и самлевени у течном азоту у аналитичком 

млину. У Епендорф тубе одмерено је 0,8 g свеже масе листова и додата је 6% 

трихлорсирћетна киселина (TCA) а потом су тубе центрифугиране. За даље 

анализе коришћен је супернатант. За одређивање укупног аскорбата коришћен 

је дитиотреитол (DDT). Садржај витамина Ц у спољашњим и унутрашњим 

листовима салате изражен је као укупни аскорбат mg/100 g свеже масе.  

За тестирање утицаја генотипа, третмана и сезоне коришћена је 

трофакторска анализа варијансе са Tuckey’s тестом за post hoc поређење. 

Резултати су израчунати на нивоу значајности α=0,05. За статистичку обраду 

коришћени су програми SPSS Statistics (Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp) и 

Microsoft Office Excel 2007. 

Резултати и дискусија 

Резултати садржаја витамина Ц у старим и младим листовима приказани су 

у Табели 2. Садржај витамина Ц кретао је се од 3,54-12,36 mg/100 g у јесен, 

2,12-7,3 mg/100 g у зиму и 2,35-9,61 mg/100 g у пролеће. 
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Табела 2. Утицај генотипа, микробиолошких ђубрива и сезоне на садржај 

витамина Ц у старим и младим листовима (mg/100g свеже масе) 

   
Третман 

Парамет

ар 
Сезона Сорта Контрола EM Aktiv 

Vital 

Tricho 
EM+T 

Стари 

листови 

витамин 

Ц 

(mg/100g) 

Јесен 

Kiribati 6,36±0,5 a,bBx 4,56±0,6 aA,By 3,75±0,4 aAx 4,31±0,2 aAy 

Aquino 3,64±0,6 aAx 6,72±0,5 aBy 4,09±0,2 aAx 4,18±0,4 aAx 

Aleppo 8,93±1 bBy 6,38±0,8 aA,Bxy 4,05±0,6 aAx 6,29±1 aA,Bx 

Зима 

Kiribati 4,07±0,5 aAx 4,03±0,2 aAy 
5,63±0,7 

a,bAx 
4,78±0,5 aAy 

Aquino 3,68±0,2 aAx 4,63±0,3 aAx 3,1±0,5 aAx 3,41±0,8 aAx 

Aleppo 4,49±0,6 aAx 4,24±0,3 aAx 6,19±0,5 bAx 4,52±0,8 aAx 

Пролеће 

Kiribati 4,45±0,6 aA,Bx 2,35±0,2 aAx 5,65±0,9 aBx 2,67±0,2 aAx 

Aquino 3,1±0,2 aAx 4,19±0,4 bAx 4,27±0,5 aAx 4,54±0,2 bAx 

Aleppo 3,05±0,1 aAx 7±0,4 cBy 5,63±0,9 aBx 6,41±0,5 cBx 

Млади 

листови 

витамин 

Ц 

(mg/100g) 

Јесен 

Kiribati 10,33±0,7 bBy 4,21±0,6 aAx 6,39±0,3 bAy 
5,42±0,4 

aAx,y 

Aquino 6,69±0,5 aA,By 4,46±0,8 aAx,y 4,45±0,2 aAx 8,86±0,9 bBy 

Aleppo 12,36±0,4 bCz 5,63±0,8 aA,By 6,41±0,2 bBx 3,54±0,1 aAx 

Зима 

Kiribati 6,07±1 aAx 5,72±0,2 bAx 3,82±0,4 aAx 4,14±0,5 aAx 

Aquino 4,19±0,5 aAx 2,26±0,4 aAx 7,3±0,6 bBy 4,09±0,7 aAx 

Aleppo 5,6±0,5 aB,Cx 2,12±0,2 aAx 6,98±0,9 bCx 3±0,5 aA,Bx 

Пролећe 

Kiribati 6,67±0,4 abA,Bx 8,57±0,1 aBy 
7,49±0,6 

aA,By 
6,61±0,3 aAy 

Aquino 5,26±0,3 aAx,y 6,8±1,1 aAy 5,3±0,3 aAx 
6,81±0,5 

aAx,y 

Aleppo 7,72±0,5 bA,By 9,61±0,3 aBz 7,17±0,6 aAx 6,21±0,6 aAy 

 

Вредности поред којих се налази исто слово нису статистички значајне на нивоу 

значајности 0,05% према Tuckey’s тесту. Ознаке a,b,c -разлике између генотипа;  A,B,C 

-разлике између третмана; x,y,z -разлике између сезона 

 

У контроли највећи садржај витамина Ц у старим и младим листовима 

остварила је сорта ′Aleppo′ у јесен (8,93 mg/100 g; 12,36 mg/100 g). Резултати 

витамина Ц у нашим огледима налазе се у оквиру граница (2,8-19,5 mg/100 g) 

добијених од стране Llorach et al. (2008). На садржај витамина Ц велики утицај 

има генотип (Llorach et al., 2008). Резултати Mou and Ryder (2004) указују на 

зависност садржаја витамина Ц од типа салате, где се већи садржај бележи у 

лиснатим у односу на главичасте типове салате што потврђују и наши 

резултати. У одређеним случајевима сорта ′Aquino′ показала је већи садржај 

витамина Ц у односу на остале две сорте које припадају лиснатом типу салате. 

Ови резултати су у складу са  резултатима Siomos et al. (2002). Сорта ′Aquino′ 

припада главичастом типу салате али не формира чврсту и компактну главицу 

већ су листови више отворени и изложени светлости. 

Примена свих микробиолошких ђубрива допринела је значајном повећању 

садржаја витамина Ц  у старијим листовима код сорте ′Aleppo′ у пролеће и EM 
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Aktivа код сорте ′Aquino′у јесен и код младих листова примена Vital Tricho код 

сорте ′Aquino′ у зиму. Насупрот томе, примена Vital Tricho код сорти ′Aleppo′ 

и ′Kiribati′ у јесен и комбинација ђубрива код сорте ′Kiribati′ довела је до 

значајног смањења садржаја витамина Ц у старим листовима. Код младих 

листова сва ђубрива у јесен код сорти ′Kiribati′ и ′Aleppo′ као и примена EM 

Aktivа у зиму код сорте ′Aleppo′ довела је до значајног смањења садржаја 

витамина Ц. Применом микробиолошких ђубрива највећи садржај витамина Ц 

код оба типа листова остварен је код сорте ′Aleppo′ у пролеће применом EM 

Aktivа што може бити последица одговарајуће дужине дана (дуг дан), високог 

интензитета светла у пролеће, повећаног броја колонија микроорганизама у 

земљишту након три огледа и одговарајуће температуре за активност 

микроорганизама. Применом екстракта алги код салате дошло је до повећања 

садржаја витамина Ц (Dudaš et al., 2016). Огледи са препаратима који садрже 

Trichoderma virens сој GV41 показали су повећање садржаја витамина Ц код 

руколе применом оптималне и повећане дозе азотних ђубрива док је код 

салате највећи садржај витамина Ц примећен у условима без ђубрења и без 

обзира на примену препарата са Trichodermom (Fiorentino et al., 2018). 

У контроли највећи садржај витамина Ц остварен је у јесен код сорте 

′Aleppo′ у условима кратког дана. Ови резултати су слични резултатима 

Szczech et al. (2016) који су у огледу са салатом постигли највећисадржај 

витамина Ц код контролних биљака у односу на примењене препарате са 

различитим бактеријским сојевима. Овај резултат је супротан раду Nicolle et 

al. (2004) који указује да се садржај витамина Ц повећава са високим 

интензитетом светла. Интензитет светла и количина светлости могу имати 

утицај на витамин Ц преко утицаја на стопу фотосинтезе (Kosma et al., 2013). 

Највећи садржај витамина Ц код контролних биљака у јесен могу указати да су 

биљке биле изложене одређеном стресном фактору који је довео до 

акумулације витамина Ц као антиоксиданта. 

Сезона је значајно утицала на садржај витамина Ц у старим листовима у 

контроли код сорте ′Aleppo′, применом EM Aktivа код свих сорти и применом 

комбинације ђубрива код сорте ′Kiribati′. Код младих листова сезона је утицала 

код свих сорти и третмана изузев код сорте ′Aleppo′ применом ђубрива Vital 

Tricho. 

Закључак 

Огледи са салатом су показали да генотип, микробиолошка ђубрива и 

сезона су значајно утицали на садржај витамина Ц у старим и младим 

листовима. Сорта′Aleppo′ је показала највећи садржај витамина Ц у јесен (8,93 

mg/100 g; 12,36 mg/100 g) у контролним условима. У старим листовима 

микробиолошка ђубрива допринела су повећању садржаја витамина Ц код 

сорти ′Aleppo′ у пролеће и EM Aktiv код сорте ′Aquino′ у јесен. У младим 

листовима применом ђубрива Vital Tricho дошло је по повећања садржаја 



 

ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА  

Зборник радова 2019.                         Улога пољопривреде у заштити животне средине  

 
 

85 

 

 

витамина Ц код сорте ′Aquino′ у зиму. Сезона је значајно утицала на садржај 

витамина Ц где је кодконтролних биљака највећи садржај остварен у јесен а 

применом микробиолошких ђубрива у пролеће. 

Захвалница 

Аутори се захваљују компанији Iceberg Salat Centar и њеном власнику 

Предрагу Поповићу на финансијској и техничкој подршци током извођења 

огледа. 
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