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Fusarium proliferatum 

 

 Fusarium proliferatum је распрострањен широм света и напада широк круг 

економски значајног поврћа, укључујући бели лук. Током 2000. и 2001. године изолован је 

из узорака  црног и белог лука узетих са 41. поља у Србији. Гљива се налазила у корену и 

луковици.У претходној сезони понавља се пропадање белог лука у пољима и током 

чувања управо због присуства овог патогена. 

 Рана инфекција патогеном узрокује пропадање клијанаца и младих биљка, док при 

зарази у каснијим фазама долази до појаве сушења вршног лишћа које даљим развојем 

болести трули и пропада. F. proliferatum производи широк спектар токсина (фуминоза) 

који изазивају токсиколошке ефекте на људе, животиње и биљке.  

Овај петоген може смањити принос белог лука у пољу и до 40%, док у складишту 

губитци могу бити и већи. Кључну улогу у превенцији развоја болести има сетва здравог 

садног материјала и плодоред. Патоген  се одржава у земљишту и мртвим биљним 

остатцима који могу дуго очувати виталност, а преноси се и водом за наводњавање. 

Препорука је да се лук на истој површини гаји сваке четврте до пете године.  

За сетву користити искључиво здраве ченове, пошто je инфекцију F. Proliferatum 

тешко детектовати голим оком, већ се за то користе специјалне методе у лабораторијама, 

препорука је куповина сертификованог садног материјала. Штете у складишту се могу 

умањити одржавањем температура у објектима до 4 степена и добром проветрености. Код 

појаве заражених биљака у пољу, потребно их је уклонити заједно са околним биљкама 

без симптома. Као и увек редован обилазак и праћење здравственог стања усева, 

омогућује правовремену реакцију и превенцију ширења заразе која може имати штетне 

последице на људе и саму производњу белога лука. 
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  Слика 1.- Изглед инфекције F. Proliferatum на ченовима и луковици. 
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