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Клијања семена Панчићеве омoрике (Picea omorika (Pančić) 

Purkyně) и антиоксидативни ензими 

Оливера Продановић, Невена Пантић, Јелена Богдановић Пристов, Александра Љ. 

Митровић, Ксенија Радотић 

Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду, Београд, Србија, 

oliverap@imsi.rs 

Панчићева оморика представља Балканску ендемичну врсту смрче и терцијарни 

реликт. Одређен је састав антиоксидативних ензима током клијања семена оморике 

у физиолошким условима, а ради бољег разумевања механизама отпорности на 

загађиваче из спољашње средине.
1
 Ово је прва студија активности ензима каталазе 

(CAT), супероксид дисмутазе (SOD) и пероксидазе (POD) током клијања две 

линије семена Панчићеве оморике (А – бореалис и C – српска). Клијање семена је 

праћено током 7 дана. За проценат клијавости коришћен је пробој радикуле за 

више од 1 милиметар као критеријум. Линија А је показала већи проценат 

клијавости (74%) и већу активност ензима по јединици свеже масе клијанаца у 

поређењу са линијом С (63%). CAT активност код линије А је повећана по 

јединици масе клијанаца и сувих семена, а након 7 дана код неисклијалих семена 

није детектована. SOD активност је остала на сличном нивоу у обе линије. 

Активност POD на почетку није детектована, али се нагло повећала након четвртог 

дана да би седмог била 10 U/g свеже масе клијанаца код линије С и 28 U/g код А. 

CAT и SOD су укључени у очување клијавости семена и имају улогу заштите од 

реактивних кисеоничних врста током складиштења и клијања, док је каталазна 

активност битна за процену клијавости. Највећу промену активности за време 

клијања показала је пероксидаза, чија активност није детектована у сувим 

семенима, а током клијања нагло се повећала и значајна је у каснијим фазама 

клијања. 

1. Prodanović, O., Prodanović, R., Bogdanović Pristov, J., et al., 2012, Afr. J. Biotechnol. 11:11377-

11385. 
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