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Утицај времена Узимања резница и 
концентрације IBA на ожиљавање зелених 
резница дрена (Cornus mas L.) пореклом са 
репрезентативних матичних стабала на 

подрУчјУ београда

извод: У раду је приказан ефекат различитих концентрација IBA на ожи-
љавање једнонодусних зелених резница дрена, као и утицај типа резница и 
времена њиховог сакупљања на проценат и квалитет ожиљавања. Коришће-
на су 4 типа резница: базалне резнице, вршне резнице, базалне са делом 
двогодишњег дрвета, вршне са делом двогодишњег дрвета. Показано је да 
концентрација IBA и тип резница и време њиховог узимања значајно утичу 
на ожиљавање. Најбољи резултати су добијени коришћењем 1% IBA, док је 
проценат ожиљавања био приметно већи у другом термину узимања резни-
ца, средином јула. Највећи проценат ожиљавања (преко 90%) у оба термина 
су имале вршнe резнице, третиране са 1% IBA у праху. 
кључне речи: Cornus mas, концентрација IBA, вегетативно размножавање, 
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of softwood cuttings of cornelian cherry was examined. Four types of cuttings 
were used: basal cuttings, terminal cuttings, basal cuttings with 2-year-old wood 
and terminal cuttings with 2-year-old wood. The obtained results showed that IBA 
concentration, cutting type and time of collecting have significant effect on 
rooting. The best results were obtained using 1% IBA and cuttings collected in 
the second term (in mid-July) had a higher rooting percentage. Terminal cuttings 
treated with 1% IBA (powder dip) should be used for optimum results. In that 
case the rooting percentage was very high (over 90%) in both terms of cuttings 
collection. 
Key words: Cornus mas, IBA concentration, vegetative propagation, Cornelian 

cherry

 1. Увод

Cornus mas L. (fam. Cornaceae) расте као жбун или дрво, висине 5-12 m. То 
је декоративна и медоносна врста која цвета рано у пролеће, у време када је мали 
број медоносних биљака у цвету, па стога има значаја и у пчеларству (M r a t i n ić , 
Koj ić , 1998, Bi je l i ć  et al., 2012b, D ok upi l , Řez n ič ek , 2012). Плод је двосемена 
коштуница (дрењина), црвене боје по сазревању, дужине 10-20 mm, која се користи 
као храна и у народној медицини као лек (D e m i r, K a lyonc u , 2003, C a k m a kc i , 
Tosu n , 2010). Дрво дрена је чврсто, тврдо, због чега је цењено у дрвној индустрији 
(M r a t i n ić , Koj ić , 1998). То је биљка малих захтева, која добро подноси непо-
вољне услове средине, међу којима су аерозагађење и суша. Такође, може да расте 
на сиромашним и плитким земљиштима, једнако добро успева и на песковитим 
и на глиновитим земљиштима, различите pH вредности, од благо киселе до ал-
калне реакције. Врста је аутохтона у јужној Европи и југозападној Азији, а данас 
се због својих многобројних позитивних карактеристика често гаји. Сади се у 
парковима, дрворедима, али се користи и за пошумљавање стрмих терена у циљу 
заштите од ерозије. Осим тога, дрен има велики потенцијални значај у органској 
производњи воћа јер се због своје отпорности може успешно гајити дајући висок 
принос без примене пестицида и минералних ђубрива, уопште без посебних мера 
неге (D e m i r, K a lyonc u , 2003, C a k m a kc i , Tos u n , 2010, Bi je l i ć  et al., 2012b). 
Ипак, и поред бројних предности C. mas је на подручју Београда неоправдано 
ретко присутан и свакако заслужује чешћу примену како у јавним зеленим про-
сторима, тако и у приватним вртовима. То, је врста која би, због своје ксеротерм-
ности и адаптиблиности, требало чешће да се гаји у данашњим условима који са 
собом доносе климатске промене - све чешћу појава суша и велике температурне 
екстреме (Un k a š ev ić , To š ić , 2009, S t a nojev ić , 2012, A r se nov ić  et al., 2013). 

Узимајући у обзир да су локални генотипови често много боље прилагође-
ни на услове околне средине у односу на садни материјал допремљен из других, 
удаљених области (G r b ić , 1996), пожељно је да се као извор садног материјала 
користе репрезентативне индивидуе са подручја Београда. Како је генеративно 
размножавање дрена компликовано, при чему је потребна топло-хладна 
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стратификација која укупно траје до 36 недеља, уз очекивану клијавост 50-60% 
(P io t t o , D i  Noi , 2001, USDA FS, 2008), најчешће се размножава вегетативно, 
зеленим резницама (Ya lc i n k aya  et al., 1999, Kor sz u n  and Kola s i n sk i , 2002, 
K l i me n ko, 2004, Bi je l i ć  et al., 2012a). При том, треба напоменути да у стручној 
литератури постоји релативно мало података о вегетативном размножавању C. 
mas, који је слабо заступљен и сматра се “мање декоративним” у односу на друге 
врсте рода Cornus (нпр. C. alba L., C. florida L., C. kousa Hance, C. sanguinea L.) 
(G r b ić , 2004). Имајући у виду да се физиолошко стање биљке, па самим тим и 
резница узетих са ње, мења у току вегетације (L ove l l , W h i t e , 1986, Li ng , 
Z hong , 2012), као и да је познато да време узимања зелених резница значајно 
утиче на проценат њиховог ожиљавања, не само код дрена (Ko s i n a  and 
Baudyšová , 2011), већ и код других врста (G r b ić , 1984, Ma rkov ić  et al., 2012), 
резнице су сакупљене у два термина (крајем јуна) и 3 недеље касније (друга по-
ловина јула) како би се уочила промена у проценту и квалитету ожиљавања ре-
зница. На тај начин би се дефинисао опсег очекиваних резултата приликом узи-
мања зелених резница, пошто се оптимални термин свакако не може везати за 
одређен датум у години, јер развој биљке, односно њено физиолошко стање, за-
висе од текућих временских прилика (температуре, падавине, итд.). 

Како је апликација IBA у виду раствора дала слабе резултате код ожиља-
вања дрена, у неким случајевима чак лошије од контроле (Ma rkov ić  et al., 2013) 
овај третман је изостављен и у овом раду испитан је и ефекат ниже концентрације 
IBA (0,2%) аплициране у праху, на ожиљавање зелених резница дрена. 

2. материјал и метод

Са одабраних матичних стабала у близини Миљаковачке шуме узети су 
избојци и искројена су 4 типа једнонодусних зелених резница дрена: вршне ре-
знице само са једногодишњим дрветом (слика 1а), базалне резнице са једногоди-
шњим дрветом (слика 1b), вршне резнице са делом двогодишњег дрвета (слика 1c) 
и базалне резнице са делом двогодишњег дрвета (слика 1d). Пре побадања резнице 
су кратко потопљене у 0,15% фунгицида Previcur, а затим је њихова основа тре-
тирана фитохормоном у праху (0,2% или 1% IBA). У контроли је IBA третман 
изостављен. 

Утицај времена узимања зелених резница дрена на проценат и квалитет 
њиховог ожиљавања, испитан је код резница сакупљених у два термина, 28. јуна 
и 19. јула, 2012. које су пре побадања третиране са 1% IBA. Ефекат ниже концен-
трације IBA (0,2%) на ожиљавање испитан је код резница сакупљених 19. јула 
2014.

Ожиљавање је обављено у стакленику Шумарског факултета у Београду. 
Резнице су постављене у песак, влажност је одржавана мист сиситемом, коришће-
на је засена, а температура током ожиљавања није била регулисана и кретала се 
од 20°C до 38°C. 
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Десет недеља након постављања утврђено је стање резница, проценат 
ожиљавања, број и дужина примарних коренова, као и присутност и број 
секундарних коренова. Сваки третман је обухватао 8 резница у три понављања, 
укупно je постављено 384 резнице. Значајност разлика између средњих вредности 
утврђена је анализом варијансе (ANOVA, p <0.05) и методом најмање значајне 
разлике (LSD). За податке у процентима извршена је arcsin трансформација пре 
анализе, а затим су средње вредности поново конвертоване у проценте како би се 
адекватно приказале у табелама. 

слика 1.  Типови резница
figure 1.  Types of cuttings
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3. резУлати 

3.1. Утицај времена сакупљања резница на ожиљавање 

Спроведена истраживања су потврдила очекивање да ће се добијени резул-
тати разликовати зависно од времена узимања зелених резница. Код резница које 
су узете у првом термину (28. јун), у високом проценту (96,7%) су се ожилиле 
једино вршне резнице (слика 2) искројене са избојака из текуће вегетације (једно-
годишње дрво) (табела 1). Проценат ожиљавања резница сакупљених у другом 
термину (19. јул) је знатно повећан у односу на резултате који су добијени са 
резницама узетих 28. јуна, код вршних резница са двогодишњим дрветом са 38,4% 
на 95,8%, код базалних резница са двогодишњим дрветом са 37,5% на 62,5%, а 
код базалних резница са једногодишњим дрветом са 58,3% на 87,5%. Једино је у 
другом термину проценат ожиљавања код вршних резница био незнатно нижи 
(90,3%) у односу на вредност добијену у првом термину сакупљања - 96,7%.

табела 1. Стање резница узетих у два различита термина
table 1. State of cuttings depending on the terms of their taking 

тип резнице
type of cutting

термин
term

стање резница / state of cuttings
ожиљене

rooted
(%)

без промене
unchanged

(%)

калусирале
callusing

(%)

некротирале
necrotic

(%)
базалне резнице

basal cuttings

28.6

58,3bc 4,2b 0,0c 37,5ab

вршне резнице
terminal cuttings 96,7a 0,0c 0,0c 3,3d

базалне са делом 
двогодишњег дрвета

basal cuttings
with 2-year-old wood

37,5bcd 16,7a 12,5a 33,3ab

вршне са делом 
двогодишњег дрвета

terminal cuttings
with 2-year-old wood

38,4bcd 0,0c 15,4a 46,2a

базалне резнице
basal cuttings

19.7.

87,5a 0,0c 0,0c 12,5c

вршне резнице
terminal cuttings 90,3a 0,0c 5,6ab 4,2d

базалне са делом 
двогодишњег дрвета

basal cuttings
with 2-year-old wood

62,5b 0,0c 4,2b 33,3ab

вршне са делом 
двогодишњег дрвета

terminal cuttings
with 2-year-old wood

95,8a 0,0c 0,0c 4,2d

напомена/note: Вредности означене различитим словима се статистички значајно разликују на 
основу анализе варијансе и методе најмање значајне разлике, при нивоу значајности P < 0.05/Values 
followed by different letters are significantly different at the P < 0.05 level according to the LSD test 
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Посматрајући параметре квалитета ожиљавања - просечан број и дужину 
примарних коренова (табела 2) и просечан број секундарних коренова (табела 3), 
може се уочити да се ни просечан број коренова, нити њихова просечна дужина 
нису значајно променили код резница узетих 19. јула у односу на резултате добијене 
код резница сакупљених 28. јуна. Постоје разлике зависно од типа резница. Може 
се приметити да је просечан број коренова нешто нижи код резница које су искро-
јене са делом двогодишњег дрвета (табела 2), али и поред тога, посматрано код 
истог типа резница, нема значајних разлика у односу на време узимања резница. 

 
табела 2.  Просечан број и дужина примарних коренова резница узетих у два различита 

термина
table 2.  Number and length of primary roots depending on the term of taking cuttings

type of cutting термин
term

број коренова
no. of roots

    ±se

дужина коренова
Length of roots 

(mm)
   ±se

базалне резнице
basal cuttings

28.6.

11,8±1.3ab 22,0±1.0bcd

вршне резнице
terminal cuttings 12,9±0.9a 19,2±0.7cd

базалне са делом двогодишњег дрвета
basal cuttings

with 2-year-old wood
5,0±1.6cd 24,9±2.0abc

вршне са делом двогодишњег дрвета
terminal cuttings with 2-year-old wood 8,0±2.1bcd 21,4±2.1bcd

базалне резнице
basal cuttings

19.7.

11,6±1,1ab 29,5±1,4ab

вршне резнице
terminal cuttings 9,6±1,3abc 29,7±1,3ab

базалне са делом двогодишњег дрвета
basal cuttings with 2-year-old wood 9,6±1,2abc 23,0±1,5bcd

вршне са делом двогодишњег дрвета
terminal cuttings with 2-year-old wood 6,3±1,8cd 26,7±2,6abc

напомена/ note: Вредности означене различитим словима се статистички значајно разликују на 
основу анализе варијансе и методе најмање значајне разлике, при нивоу значајности P < 0.05/Values 
followed by different letters are significantly different at the P < 0.05 level according to the LSD test 

Просечан број секундарних коренова по резници се кретао 4,3 до 7,6, зави-
сно од типа резнице и времена узимања резница, али добијене разлике нису ста-
тистички значајне јер све вредности припадају једној хомогеној групи (табела 3). 
Проценат ожиљених резница код којих су формирани секундарни коренови се 
знатно мењао зависно од термина у ком су резнице узете, али без икакве правил-
ности. Тако, проценат базалних резница (са и без двогодишењг дрвета) које су 
формирале секундарне коренове, био је готово двоструко већи у првом термину, 
а код вршних резница у другом термину (табела 3).

XX
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табела 3. Просечан број секундарних коренова резница узетих у два различита термина
table 3. Number of secondary roots depending on the term of taking cuttings

тип резнице / cutting type термин
term

присутност*
frequency* (%)  ± se

базалне резнице
basal cuttings

28.6.

50,0 6,6±1,7a

вршне резнице
terminal cuttings 24,1 4,3±1,7a

базалне са делом двогодишњег дрвета
basal cuttings with 2-year-old wood 55,6 7,6±2,0a

вршне са делом двогодишњег дрвета
terminal cuttings with 2-year-old wood 60,0 6,3±2,6a

базалне резнице
basal cuttings

19.7.

28,6 7,0 ± 2,5a

вршне резнице
terminal cuttings 75,0 7,3 ± 1,8a

базалне са делом двогодишњег дрвета
basal cuttings with 2-year-old wood 20,0 6,3 ± 2,1a

вршне са делом двогодишњег дрвета
terminal cuttings with 2-year-old wood 37,5 6,3 ± 2,8a

напомена/note: Вредности означене различитим словима се статистички значајно разликују на 
основу анализе варијансе и методе најмање значајне разлике, при нивоу значајности P < 0,05/Values 
followed by different letters are significantly different at the P < 0.05 level according to the LSD test 
*присутност представља проценат ожиљених резница код којих су образовани секундарни коренови/
Frequency represent the percentage of rooted cuttings which have formed secondary roots

3.2. Утицај концентрације IBA на ожиљавање резница

Концентрација IBA је значајно утицала на проценат ожиљавања који се 
кретао од 62,5 - 95,8% при третману са 1% IBA, од 25% до 75% при 0,2% IBA и 
од 12,5% до 50% у контроли без хормона (табела 4).

Резултати добијени при истој концентрацији хормона су углавном уједна-
чени, независно од типа резница, али се јављају и разлике. Интересантно је при-
метити да је при третману са 1% IBA значајно нижи проценат ожиљавања био 
код базалних резница са делом двогодишњег дрвета у основи (62,5%), док је у 
контроли исти тај тип резница имао највиши проценат ожиљавања (50%), 2-4 пута 
већи него код осталих типова резница, а најслабије ожиљавање је било при трет-
ману са 0,2% IBA (25%). Имајући у виду да је у последњем случају проценат ових 
резница у категорији “без промене” био релативно висок (62,5%), може се прет-
поставити да би након одређеног времена ипак дошло до ризогенезе. Наведени 
утицај типа резнице и IBA на ожиљавање је статистички значајан (табеле 6 и 7), 
док се неуједначена реакција различитих типова резница на исти третман аукси-
нима може тумачити и статистички значајном интеракцијом између типа резнице 
и концентрације IBA (табела 5). 

X
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табела 4. Стање резница третираних различитом концентрацијом IBA
table 4. State of cuttings treated with different IBA concentration

tip reznice / type of cutting IB
A

stanje reznica / state of cuttings

ožiljene
rooted

(%)

bez 
promene

unchanged
(%)

kalusirale
callusing

(%)

nekrotirale
necrotic

(%)

базалне резнице
basal cuttings

1%

87,5a 0,0d 0,0e 12,5de

вршне резнице
terminal cuttings 90,3a 0,0d 5,6de 4,2ef

базалне са делом двогодишњег 
дрвета

basal cuttings with 2-year-old wood
62,5b 0,0d 4,2de 33,3c

вршне са делом двогодишњег 
дрвета

terminal cuttings with 2-year-old 
wood

95,8a 0,0d 0,0ea 4,2ef

базалне резнице
basal cuttings

0,
2%

75,0b 0,0d 0,0e 25,0cd

вршне резнице
terminal cuttings 29,2c 12,5c 8,3de 50,0b

базалне са делом двогодишњег 
дрвета

basal cuttings with 2-year-old wood
25,0c 62,5a 0,0e 12,5ed

вршне са делом двогодишњег 
дрвета

terminal cuttings with 2-year-old 
wood

25,0c 8,3c 8,3de 58,3ab

базалне резнице
basal cuttings

ко
нт

ро
ла

 / 
co

nt
ro

l

25,0c 25,0b 50,0b 0,0f

вршне резнице
terminal cuttings 12,5d 0,0d 87,5a 0,0f

базалне са делом двогодишњег 
дрвета

basal cuttings with 2-year-old wood
50,0b 0,0d 12,5d 37,5c

вршне са делом двогодишњег 
дрвета

terminal cuttings with 2-year-old 
wood

12,5d 0,0d 25,0c 62,5a

напомена/note: Вредности означене различитим словима се статистички значајно разликују на 
основу анализе варијансе и методе најмање значајне разлике, при нивоу значајности P < 0.05/Values 
followed by different letters are significantly different at the P < 0.05 level according to the LSD test 
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табела 5. Анализа варијансе за утицај типа резнице и IBA третмана на проценат ожиљавања 
table 5.  Analysis of variance for the influence of cutting type and IBA treatment on rooting 

percentage
основни Утицаји

main factors f-количник / f-ratio P-вредност / P-Value

 A: тип резнице / type of cutting 7,03 0,0000
 B:третман / treatment 86,44 0,0000

ИНТЕРАКцИЈЕ
Interactions

 AB 4,58 0,0000

табела 6. Утицај типа резнице на проценат ожиљавања - метод најмање значајне разлике
table 6. Influence of the type of cutting on rooting percentage - LSD method

тип резнице / cutting type хомогене групе 
homogenous groups

базалне - двогодишње дрво 
basal cuttings with 2-year-old wood                           X

вршне - једногодишње дрво
terminal cuttings                           XX

вршне - двогодишње дрво
terminal cuttings with 2-year-old wood                           XX

базалне - једногодишње дрво
basal cuttings                                 X

табела 7.  Утицај концентрације хормона на проценат ожиљавања резница - метод најмање 
значајне разлике

table 7. Influence of hormone concentration on the percentage of rooted cuttings - LSD method

tретман / treatment хомогене групе
homogenous groups

контрола / control                                  X
0,2% IBA                                     X
1% IBA                                        X

Просечан број коренова се разликовао зависно од типа експланта и третма-
на резница са IBA, уз велико преклапање између хомогених група (табела 8). 
Ипак, уочљив је позитиван утицај 1% IBA на формирање коренова, где је и код 
нодусних резница (оба типа) и код вршних резница са једногодишњим дрветом 
просечан број коренова био релативно висок (9,6-11,6), за разлику од резница тре-
тираних са 0,2% IBA (2,3-6,7) које се нису значајно разликовале од контроле 
(2,0-6,0). 
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табела 8. Просечан број примарних коренова
table 8. Mean number of primary roots

tip reznice IBA min max X±se

базалне резнице
basal cuttings

1%

1 21 11,6±1,1ab

вршне резнице
terminal cuttings 3 22 9,6±1,3abc

базалне са делом двогодишњег дрвета
basal cuttings with 2-year-old wood 1 28 9,6±1,2abc

вршне са делом двогодишњег дрвета
terminal cuttings with 2-year-old wood 4 9 6,3±1,8bcd

базалне резнице
basal cuttings

0,2%

2 7 4,3±1,9ed

вршне резнице
terminal cuttings 2 13 6,7±1,8cde

базалне са делом двогодишњег дрвета
basal cuttings with 2-year-old wood 2 3 2,3±2,0e

вршне са делом двогодишњег дрвета
terminal cuttings with 2-year-old wood 2 9 5,7±2,0dc

базалне резнице
basal cuttings

Kонтрола
Control

2 10 6,0±2,5dc

вршне резнице
terminal cuttings 1 3 2,0±1,8e

базалне са делом двогодишњег дрвета
basal cuttings with 2-year-old wood 3 8 5,7±2,4dc

вршне са делом двогодишњег дрвета
terminal cuttings with 2-year-old wood 5 7 6,0±2,6dc

напомена/ note: Вредности означене различитим словима се статистички значајно разликују на 
основу анализе варијансе и методе најмање значајне разлике, при нивоу значајности P < 0.05/Values 
followed by different letters are significantly different at the P < 0.05 level according to the LSD test 

Дужина коренова је била прилично варијабилна и кретала се од минимал-
них 4 mm до максималних 120 mm, при чему је најмања разлика између минимал-
не и максималне вредности износила 24 mm (табела 9). Због свега тога, било је и 
очекивано велико преклапање између хомогених група, као и мала разлика између 
просечних вредности. Правилан утицај концентрације IBA на дужину резница је 
слабо уочљив, али се може приметити да се при третману са 1% IBA просечне 
дужине код различитих типова резница готово не разликују међусобно (23,0-29,7 
mm), док у контролном третману тип резница евидентно утиче на просечну ду-
жину коренова, која је највећа код нодусних резница са једногодишњим дрветом 
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(56,3 mm), најмања код вршних резница такође са једногодишњим дрветом. Код 
резница са делом двогодишњег дрвета у контролном третману разлике између 
вршних и нодусних резница су мање (30,5 - 38,3 mm). 

табела 9. Просечна дужина примарних коренова (mm)
table 9. Mean length of primary roots (mm)

тип резнице / type of cutting IBA min max X ±se
базалне резнице

basal cuttings

1%

4 95 29,5±1,4cde

вршне резнице
terminal cuttings 6 80 29,7±1,3cde

базалне са делом двогодишњег дрвета
basal cuttings with 2-year-old wood 4 105 23,0±1,5def

вршне са делом двогодишњег дрвета
terminal cuttings with 2-year-old wood 5 79 26,7±2,6def

базалне резнице
basal cuttings

0,2%

5 37 20,1±3,6ef

вршне резнице
terminal cuttings 6 70 30,9±2,6cde

базалне са делом двогодишњег дрвета
basal cuttings with 2-year-old wood 5 70 35,6±8,1bcd

вршне са делом двогодишњег дрвета
terminal cuttings with 2-year-old wood 4 120 24,9±3,1cdef

базалне резнице
basal cuttings

Контрола
Control

17 95 56,3±5,2abc

вршне резнице
terminal cuttings 5 29 17,0±9,5ef

базалне са делом двогодишњег дрвета
basal cuttings with 2-year-old wood 8 105 38,3±3,8bcd

вршне са делом двогодишњег дрвета
terminal cuttings with 2-year-old wood 14 49 30,5±7,4cde

напомена/note: Вредности означене различитим словима се статистички значајно разликују на 
основу анализе варијансе и методе најмање значајне разлике, при нивоу значајности P < 0.05/Values 
followed by different letters are significantly different at the P < 0.05 level according to the LSD test

 
Секундарни коренови нису формирани код свих ожиљених резница (табела 

10). Може се претпоставити да је додавање IBA и у овом случају утицало на ујед-
начену реакцију различитих типова резница, па се тако при третирању са 1% IBA 
просечан број секундарних коренова врло мало међусобно разликовао (6,3-7,3), 
при чему је секундарне коренове формирало 20-75% ожиљених резница. При 
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третману са 0,2% IBA проценат ожиљених резница које су формирале секундарне 
коренове је нешто уједначенији (33,3-57,1%), али је зато просечан број коренова 
варијабилнији (3,3-11,5). Највећи распон резултата је у контролном третману, где 
ниједна ожиљена вршна резница са једногодишним дрветом није формирала се-
кундарне коренове, али су их формирале све ожиљене резнице које су искројене 
са делом двогодишњег дрвета (табела 10). Просечан број секундарних коренова 
по резници такође је био варијабилан и кретао се од 6,0 до 17,0. 

табела 10. Просечан број секундарних коренова
table 10. Mean number of secondary roots

тип резнице / cutting type IB
A присутност

frequency* (%) min max X ±se

базалне резнице
basal cuttings

1%

28,6 3 12 7,0 ± 2,5ab

вршне резнице
terminal cuttings 75,0 2 15 7,3 ± 1,8ab

базалне са делом двогодишњег дрвета
basal cuttings with 2-year-old wood 20,0 1 15 6,3 ± 2,1ab

вршне са делом двогодишњег дрвета
terminal cuttings with 2-year-old wood 37,5 3 13 6,3 ± 2,8ab

базалне резнице
basal cuttings

0,
2%

33,3 2 5 3,3 ± 2,1a

вршне резнице
terminal cuttings 57,1 4 21 11,5 ± 3,5bc

базалне са делом двогодишњег дрвета
basal cuttings with 2-year-old wood 50,0 4 8 6,0 ± 2,1ab

вршне са делом двогодишњег дрвета
terminal cuttings with 2-year-old wood 50,0 3 25 11,0 ± 4,1bc

базалне резнице
basal cuttings

Ко
нт

ро
ла

 / 
C

on
tro

l 50,0 10 23 17,0 ± 4,5d

вршне резнице
terminal cuttings 0,0 - - -

базалне са делом двогодишњег дрвета
basal cuttings with 2-year-old wood 100,0 3 15,5 ± 

4,3cd

вршне са делом двогодишњег дрвета
terminal cuttings with 2-year-old wood 100,0 4 8 6,0 ± 2,1ab

напомена/note: Вредности означене различитим словима се статистички значајно разликују на 
основу анализе варијансе и методе најмање значајне разлике, при нивоу значајности P < 0.05/Values 
followed by different letters are significantly different at the P < 0.05 level according to the LSD test 
*присутност представља проценат ожиљених резница код којих су образовани секундарни коренови
*Frequency represents the percentage of rooted cuttings which have formed secondary roots
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4. дискУсија и закљУчци

Спроведена истраживања су показала да концентрација IBA и тип резнице 
значајно утичу на проценат и квалитет ожиљавања. Међутим, за разлику од 
резултата које су добили Ma rkov ić  et al. (2013) утицај типа резница је слабије 
присутан. Значајност утицаја концентрације IBA је била очекивана, и потврђена 
је и у другим истраживањима која су се бавила размножавањем дрена зеленим 
резницама, али ефекат коришћених концентрација IBA није био исти. На пример, 
насупрот нашим резултатима, у истраживањима која су спровели Bije l ic  et al. 
(2012a) ожиљавање нодусних резница дрена је било успешније коришћењем 0,3% 
IBA (45-50%) него 0,8% IBA (30-35%), где је IBA формулација била у облику 
праха, као и у нашим истраживањима. Посматрајући услове ожиљавања зелених 
резница других таксона рода Cornus, најчешће се препоручује третирање резница 
1% IBA аплицираном са прашкастим инертним носачем (G r b ić , 2004). Неким 
таксонима погодују и веће концентрације IBA (do 2%) (G r b ić , 2004, D ju k ić  et 
al., 2013).

Наша истраживања, као и резултати које су добили Kos i n a ,  Baudyšová 
(2011) потврдила су да време узимања зелених резница C. mas значајно утиче на 
њихово ожиљавање. Током својих истраживања, Bi je l i ć  et al. (2012a) су резнице 
сакупљали у два термина, почетком и крајем јуна, и код свих третмана успешност 
ожиљавања је била боља у другом термину. Чак и када је дрен размножаван 
зрелим резницама, време њиховог узимања је утицало на успешност ожиљавања 
(10.0 до 46.7%) (P i r l a k , 2000). Препоруке за оптималан период узимања зелених 
резница код других таксона рода Cornus се разликују, код неких је то крај пролећа 
и почетак лета (C. alternifolia ‘Variegata’), код неких (C. kousa, npr.) оптимално 
време је крајем лета (G r b ić , 2004), али се ти подаци могу прихватити оквирно, 
јер вегетациони период варира од године до године. Dav ie s  i Ha r t m a n n  (1988) 
су анализирали анатомске, хистолошке, биохемијске и физиолошке факторе који 
утичу на формирање адвентивних коренова код резница дрвенастих врста. 
Приликом кројења резница њихово ткиво се озлеђује, што доводи до физиолошког 
одговора у смеру индуковања деобе ћелија што директно или индиректно 
стимулише формирање адвентивних коренова. Сам механизам формирања 
коренова се разликује зависно од посматраног таксона. На пример, посматрано са 
хистолошког аспекта, ћелије адвентивних коренова могу потицати од различитих 
ткива (секундарног флоема, камбијума, калуса...) (D av ie s , H a r t m a n n , 1988). 
Међутим, без обзира на начин индуковања деобе и порекло ћелија које 
представљају зачетак адвентивних коренова, за деобу и издуживање ћелија 
неопходна је велика количина енергије која потиче из угљених хидрата који 
настају у фотосинтетички активном ткиву и транслоцирају се у друге делове 
биљке (A h k a m i  et al., 2009). Такође, угљени хидрати могу учествовати и као 
регулатори у процесу формирања адвентивних коренова (Ta k a h a sh i  et al., 2003). 
Осим тога, на процес ожиљавања може утицати и однос угљеника и азота у ткиву 
(C/N), али се тај однос мења у процесу ожиљвања (редистрибуција, биосинтеза...), 
а мења се и облик у ком су присутни угљеник и азот (нитрати, амино киселине, 
скроб, хексозе, итд.) (L ovel l , W h i t e , 1986, Li ng , Z hong , 2012). 
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На основу свега овога, може се закључити да је време узимања зелених 
резница дрена битно, али и да се не може везати за одређени датум јер се 
физиолошко стање биљке разликује зависно од временских прилика које владају 
у посматраној години (G r b ić , 2004). Ипак, узимајући у обзир резултате добијене 
у овом раду и резултате других истраживања (Bi je l i ć  et al., 2012a), можемо 
закључити да се бољи резулати могу очекивати код резница сакупљених у јулу 
него у јуну месецу, што донекле представља изузетак, јер је генерално за већину 
врста оптимални термин раније, крајем маја и почетком јуна (G r b ić , 2004). При 
томе, најпоузданији резултати се могу добити коришћењем вршних резница са 
избојака из текуће вегетације, третираних са 1% IBA у праху, јер је проценат 
њиховог ожиљавања изузетно висок и није се значајно променио у оба термина 
узимања резница, тј. у периоду од три недеље (90,3 - 96,7%). 
напомена:  Овај рад је реализован у оквиру пројекта «Истраживање климатских промена 

на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање» (43007), који 
финансира Министарство за просвету и науку РС у оквиру програма Интегри-
саних и интердисциплинарних истраживања за период 2011-2014. године.
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EffEcts of thE tImE of cuttIngs coLLEctIon And IBA concEntrAtIon 
on thE rootIng of softwood cuttIngs from ELItE trEEs of 

cornELIAn chErry (Cornus mas L.) In BELgrAdE ArEA

su m ma r y
The species Cornus mas L. (fam. Cornaceae) is a low maintenance, drought-resistant, 

undemanding plant, very tolerant to high levels of air pollution that grows on different soil types. 
It is suitable for hedges, anti-erosion protection and planting in urban areas.

In this paper, the conditions of vegetative propagation of C. mas using softwood cuttings 
were investigated. Four types of cuttings were used: basal cuttings, terminal cuttings, basal 
cuttings with 2-year-old wood and terminal cuttings with 2-year-old wood. In addition, the effect 
of concentration of indole-3-butyric acid (IBA) (powder dip), as well as the time of taking 
cuttings on their rooting were examined. The obtained results showed that IBA concentration, 
cutting type and time of collecting have a significant effect on rooting.  Better results were 
obtained with cuttings collected in the second term (in mid-July), and the highest rooting 
percentage was obtained in the treatments with 1% IBA. It is reccomended to use terminal 
cuttings, treated with 1% IBA (powder dip), because the rooting percentage is very high (over 
90%) in both terms of cuttings collection. 


