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ПРЕДГОВОР

Актуелност проблематике развоја пољопривреде, као једног од страте-
шких праваца привредног развоја Србије, чији је саставни део и биљна про-
изводња, па тиме и употреба пестицида, уз недвосмислена опредељења за 
очување и унапређење природне средине и очување биодиверзитета, пред-
стављали су основни мотив да Академијски одбор за село и Академијски 
одбор „Човек и животна средина“ Српске академије наука и уметности орга-
низују 13–14. новембра 2018. године у Свечаној сали САНУ научно-стручни 
скуп под називом: „Коришћење пестицида у биљној производњи и заштита 
животне средине“.

Јавно мњење, здравствене организације и организације за заштиту 
животне средине, и у свету и код нас, већ дуго времена забрињава интен-
зивна примена пестицида због њиховог утицаја на здравље људи (акутна 
и хронична токсичност, генотоксичност, мутагеност, оштећења нервног и 
имуног система), утицаја на животну средину (контаминација воде, земљи-
шта и хране токсичним резидуима) и ефеката на биодиверзитет. Та забри-
нутост расте са објективним спознавањем комплексности и мултидимензи-
оналности проблематике везане за примену пестицида и заштите средине у 
најширем значењу те речи, као и здравља људи. Развијају се нове стратегије 
заштите биља, као што су истраживања у области биолошке контроле у ужем 
смислу, откривање и синтеза нових селективних и еколошки прихватљивих 
пестицида и генетичко инжињерство, а у домену заштите животне средине 
поставља се концептуални оквир, развоја методологија и моделовање у еко-
лошлкој процени ризика од пестицида.

Циљ овог скупа био је да обезбеди плодотворну размену компетент-
них мишљења о свим релеватним проблемима у оквиру тематике скупа, где 
је пружена прилика једном делу стручњака из одговарајућих дисциплина 
да изнесу своје респектабилно знање и искуства и предложе могуће правце 
развоја и решења актуелних проблема из ове области. 

Током дводневног рада скупа саопштено је 16 научно-стручних радо-
ва. Комплексно су обрађени пестициди и њихово коришћење у позитивном 
смислу, као и дилеме и негативности које проузрокују за човека, биљке и 
животну средину, односно екосистем.
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Скуп је почео детаљним историјским прегледом и значајем приме-
не пестицида у биљној производњи; потом је детерминисана примена пе-
стицида у ратарству, повртарству, воћарству и шумарству, а проблематика 
заштите ускладиштених производа је темељно обрађена, са акцентом на 
интегралној заштити биља, као предуслову одрживе производње. Значајан 
простор посвећен је уређајима за примену пестицида. Прецизно и мето-
дично је обрађена тема утицаја пестицида на животну средину, истакавши 
значај резистентности појединих корова на пестициде, резистентност гљи-
ва на фунгициде и резистентност артропода на инсектициде и акарициде. 
Значајан простор посвећен је здравственим ризицима по човека због погре-
шне примене пестицида. Изложена је и коментарисана законска регулатива 
у области заштите биља. Посебно је обрађена тема поступања са амбалажом 
средстава за заштиту биља.

На основу изложених реферата и публикованих радова евидентна је 
чињеница да наша земља поседује веома квалитетан научни и стручни ка-
дар, способан да са успехом целовито решава проблематику везану за ко-
ришћење пестицида. Анализирајући све приказане радове, констатујемо  
да аутори успешно прате промене у производњи и примени пестицида, као 
и увођење пестицида са новим формулацијама који безбедније обезбеђују 
њихову примену у заштити људи, биљака, животиња и животне средине у 
целини. 

Целовитим сагледавањем изнете проблематике, уз услов да се све пре-
дложено адекватно примени у пракси, у практичном коришћењу пестицида 
не би требало да буде већих пробема. Ово изискује перманентну обуку на-
ших произвођача, посебно у области примене нових пестицида. Стога је ва-
жно да Зборник радова са овог скупа буде, директно или индиректно (преко 
стручњака), доступан сваком произвођачу. У овом трансферу знања посеб-
но место припада стручњацима у пољопривредно-стручним службама, што 
уједно претпоставља њихову перманентну едукованост и информисаност о 
свим новинама у овој области. 

Користимо ову прилику да се посебно захвалимо ауторима, учесни-
цима скупа, на квалитетним радовима, а посебно на илустративним и суге-
стивним презентацијама и припремљеним радовима за публиковање, чиме 
су омогућили да се успешно реализује циљ овог скупа – указивање на општа 
кретања у области пестицида и њихове адекватне и безбедне примене.

Академик Драган Шкорић, 
председник Академијског одбора за село САНУ

Академик Марко Анђелковић,
председник Академијског одбора „Човек и животна средина“ САНУ



ЗНАЧАЈ ПРОГНОЗНО-ИЗВЕШТАЈНЕ СЛУЖБЕ 
У СУЗБИЈАЊУ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА                                   

У ПОЉОПРИВРЕДИ

ГОРАН АЛЕКСИЋ , МИРА СТАРОВИЋ ,                                       
СВЕТЛАНА ЖИВКОВИЋ , СЛОБОДАН КУЗМАНОВИЋ

С а ж е т а к. – Према подацима ФАО светска производња пестици-
да, од половине прошлог века, увећава се по стопи од око 11% годишње, од 
0,2 милиона тона 50-их година прошлог века до више од 5 милиона тона до 
2000. године. Овако велика производња и промет пестицида у најразвијени-
јим деловима света последица је интензивирања пољопривредне производње 
и све већих потреба за храном. Свакако да је овај ниво потрошње пестици-
да и резултат деловања биоагенаса у биљној производњи, односно све веће 
опасности од потенцијалних штета које могу изазвати проузроковачи биљ-
них болести и штеточине пољопривредног биља. Међутим, често је употреба 
пестицида против штетних организама у биљној производњи прекомерна и 
неадекватна, па су последице које због тога настају, са здравственог, еколо-
шког и економског аспекта, веома значајне. Због свега поменутог, прогноза 
појаве штетних организама у биљној производњи, као један од најважнијих 
сегмената заштите биља, још више добија на значају јер доприноси правовре-
меној, адекватној и рационалној употреби хемијских средстава. Значајан део 
активности у овој области је у функцији проучавања биологије и екологије  
штетних организама и све то у циљу њиховог успешног, ефикасног и, што је 
могуће рационалнијег, сузбијања.

Кључне речи: прогноза, штетни организми, пестициди

УВОД

Стални пораст броја становника на Планети подразумева повећану 
производњу хране. Током само једног века, број становника порастао је са 
1,5 милијарде у 1900. на око 6,1 милијарду у 2000. години, што одговара по-
расту светске популације три пута већем него у целој историји човечанства. 
Свет је од 2003. године добио још милијарду људи, а према тренутним сто-
пама раста, процењује се да ће број  становника на планети, до 2050. године, 
износити око 9,4–10 милијарди [1]. Са друге стране, према подацима ФАО 
светска производња пестицида, од половине прошлог века, увећана је са око 
0,2 милиона тона 50-их година на више од 5 милиона тона до почетка 21. 
века, по стопи од око 11% годишње [1]. Примера ради, промет пестицида 

✳ Институт за заштиту биља и животну средину, Београд, alegoran@gmail.com

✳

✳ ✳

✳
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у Европи у 2006. години износио је 18.559.756.000 USD, а у светским раз-
мерама износио је више од 56 милијарди долара [2]. Овако велика прои-
зводња и промет пестицида у најразвијенијим деловима света последица је 
интензивирања пољопривредне производње и све већих потреба за храном. 
Овај ниво потрошње пестицида је последица деловања и биоагенаса у биљ-
ној производњи, односно све веће опасности од потенцијалних штета које 
могу изазвати проузроковачи биљних болести и штеточине пољопривредног 
биља. На глобалном нивоу, укупно око 9000 врста инсеката и гриња, 50000 
врста биљних патогена и 8000 врста корова изазивају штете на усевима, а 
процењује се да штетни инсекти изазвају 14%, биљни патогени 13% и корови 
13% губитака [3]. Људи користе пестициде како би заштитили своје усеве 
још од пре 2000 година пре нове ере. Први познати пестицид био је елемен-
тарни сумпорни прашак који се користио у древном Сумеру пре око 4.500 
година. Риг Веда, пре око 4.000 година, спомиње употребу отровних биљака 
за контролу штеточина [4]. До 15. века токсичне хемикалије, као што су ар-
сеник, жива и олово, примењују се на усевима како би сузбиле штеточине. У 
17. веку, никотин сулфат је екстрахован из листова дувана за употребу као 
инсектицид. У 19. веку су откривена још два природна пестицида, пиретрин, 
који је добијен из биљке „бухач“ (Pyrethrum cinerariaefolium) и ротенон, који 
потиче од корена тропског поврћа [5]. Ефикасно деловање Бордовске чорбе 
(бакар сулфат и креч), против пламењаче винове лозе, утврђено је 1882. го-
дине [15]. До педесетих година 20. века доминирају пестициди засновани на 
арсену, a њих су заменили органофосфати и карбамати до 1975. године [6]. 
Хербициди су постали уобичајени 60-их година прошлог века, предвођени 
триазином и другим једињењама на бази азота, као што је 2,4-дихлорофе-
ноксисирћетна киселина и глифосат [6]. 

Ови подаци говоре у прилог неопходности примене пестицида у за-
штити усева и засада од штетних организама у пољопривредној производњи. 
Међутим, често је употреба пестицида против штетних организама у биљној 
производњи прекомерна и неадекватна, па су последице које због тога на-
стају, са здравственог, еколошког и економског аспекта, веома значајне. Нај-
значајнија, непосредна, последица прекомерне употребе пестицида је њен 
здравствени и еколошки аспект и огледа се у смањењу биолошке вредности 
хране кроз повећани садржај остатака пестицида, а тиме и угрожавања здра-
вља људи као и негативан утицај на корисне организме и животну средину 
уопште. Надаље, глобална употреба пестицида може довести до губитaка у 
биодиверзитету [3]. На Земљи има више од 20000 врста пчела, које опрашују 
више од 90% чак 107 светских  главних усева. Међутим, популација пчела је у 
последњих неколико година значајно опала. Утврђено је да  75% меда у све-
ту има трагове инсектицида штетних за пчеле [7]. Угрожавање полинатора 
који опрашују и омогућују оплодњу и продужење врста већине биљака, може 
довести до угрожавања опстанка биљног света и несагледивих последица по 
живи свет, уопште на земљи. 
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Из свих наведених разлога, човек је у новије време принуђен да и по-
ред неопходности примене пестицида, изналази нове методе и прихватљи-
вије технике за контролу штетних организама и заштиту усева и засада по-
љопривредног биља и биљног света уопште. У том смислу је, као потреба да 
се унапреди конвенционална пољопривредна производња, настао и концепт 
интегралне производње и заштите биља (IPM), који укључује употребу свих 
агротехничких и других мера и техника, а које ограничавају или смањују 
употребу хемијских супстанци у процесу производње. Постоји много де-
финиција интегралне пољопривредне производње, али се све оне, у основи, 
своде на програм који је заснован на превенцији, надзору и контроли која 
омогућује елиминацију или значајно смањење употребе хемијских супстан-
ци и минимизирање токсичности и изложености било којим производима 
који се користе [8].

Поред тога, у новије време, све присутнији је и концепт такозване „ор-
ганске производње“, који подразумева строга правила у коришћењу хемиј-
ских и уопште вештачких супстанци у производњи хране.  То је облик пољо-
привреде који се заснива на употреби ротације усева, зеленишног ђубрења, 
компоста и биолошке контроле инсеката. Органска производња подразуме-
ва употребу ђубрива и пестицида (хербициди, фунгициди и инсектициди) 
који се сматрају природним, а искључује се или строго ограничава употреба 
средстава као што су: синтетичка петрохемијска ђубрива и пестициди; ре-
гулатори раста (хормони); употреба антибиотика код живе стоке; генетски 
модификованих организама, [9] људског канализационог отпада и нанома-
теријала [10].

Употреба пестицида и максимална дозвољена количина остатака у 
храни предмет су и законске регулативе у свим државама света. Законом су 
строго дефинисани начини регистрације пестицида као и нивои остатака 
хемијских супстанци који се могу наћи у храни без опасности по људско 
здравље. У настојању да привуку потрошаче, велики трговински ланци по-
стављају још строжије захтеве у смислу остатака у производима биљног по-
рекла пред произвођаче, који су због тога принуђени да још више ограниче 
употребу пестицида и ђубрива у производњи. Из тих разлога, настао је још 
један концепт биљне призводње под називом „0,0 резидуа“ и подразумева 
да се у плодовима може наћи највише 0,01 мг/кг остатака, који су практично 
на нивоу детекције. Овај концепт пољопривредне производње претпоста-
вља коришћење пестицида само у првом делу вегетације, а касније употре-
бу биолошких и еколошки прихватљивих супстанци, како би се биљкама 
омогућило време до краја вегетације током кога ће разградити употребљене 
пестициде и свести их на наведени ниво [11] [12]. 

Међутим, укупна производња хране ће морати поново да порасте, мо-
жда чак 70%, док се светска популација стабилизује [13,14]. Жеља за пољо-
привредом, која производи више хране без еколошке штете или чак пози-
тивног доприноса природном и друштвеном капиталу, огледа се у позивима 
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за широк спектар различитих врста одрживе пољопривреде: за „двоструко 
зелену револуцију“, „алтернативну пољопривреду“, „evergreen револуцију“,  
„агроеколошку интензификацију“, „зелене системе хране“ и „evergreen по-
љопривреду“ [15]. 

Чак и системи стандардизације, односно контроле квалитета хране, 
какав је HACCP (Hazard analysis and critical control points), третирају критична 
места у производњи хране са аспекта микробиолошког, токсиколошког или 
физичког загађења прехрамбених производа. 

Сви напред наведени концепти пољопривреде, биљне производње и 
мере заштите биља, које се у оквиру њих спроводе, имају један заједнички 
именитељ, а то је да се у свима може имплементирати и користити поступак 
праћења, прогноза појаве штетних организама, сигнализацијa, као и изве-
штавање о појави и мерама које се могу користити за заштиту од штетних 
организама. Прогнозно-извештајна служба није само могућност, већ потре-
ба и неопходност у биљној производњи. Прогноза појаве биљних болести и 
штеточина у биљној производњи представља, можда, и саму суштину читаве 
области заштите биља. Све што се у овој области ради јесте у функцији про-
учавања биологије и екологије патогена и штетних организама, изналажења 
разних и бројних фитофармацеутских средстава и све то у циљу њиховог 
успешног, ефикасног и што је могуће рационалнијег сузбијања.

ПОЈАМ И ОСНОВЕ ЗА РАД ПРОГНОЗНО-ИЗВЕШТАЈНЕ СЛУЖБЕ 

Патогени, корови и бескичмењачи узрокују значајне губитке на усе-
вима широм света, а тиме представљају препреку у постизању глобалне 
сигурности хране и смањења сиромаштва. Процене нивоа ових губитака 
варирају по контексту и обиму. Посматрано у контексту сигурности хра-
не, губици усева од штетних организама могу бити еквивалентни количини 
хране потребне за исхрану преко 1 милијарде људи [16]. Међутим, употреба 
синтетичких пестицида представља додатни изазов, па се јавила неопход-
ност  примене алтернативних метода које смањују штете од штетних орга-
низама уз избегавање трошкова и негативних последица примене пестицида 
[16]. Тако је успостављен и концепт „интегрисано управљање штеточинама“ 
(IPM) који обухвата примену различитих метода контроле штетних орга-
низама, дизајнираних за допуну, смањење или замену примене синтетич-
ких пестицида. ИПМ је дефинисан и као „процес заснован на одлукама за 
координацију вишеструких тактика за контролу свих класа штеточина на 
еколошки и економски начин“ [21]. ИПМ укључује истовремено управљање 
и интеграцију тактике, редовно праћење штеточина и природних неприја-
теља, коришћење граничних вредности за одлуке и распоређивање метода 
из управљања, што обезбеђује одрживост  целокупног агроекосистема, као 
и смањење трошкова производње. Тако је ИПМ пример одрживог интензи-
вирања, дефинисаног као „повећање производње са исте површине земљи-
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шта уз смањење негативних утицаја на животну средину“ [17, 18, 22, 23] и 
највећим делом је базиран на системима прогнозе појаве штетних органи-
зама који су обуваћени појмом „прогнозно-извештајна служба“. Прогноза 
биљних болести је систем управљања који се користи за предвиђање појаве 
или промена у интезитету појаве биљних болести.  Произвођачи користе 
ове системе за доношење економских одлука о потреби извођења третмана 
за сузбијање штетних организама. Системи прогнозе засновани су на осно-
вама интеракције штетног организма са домаћином и животном средином, 
односно, на тзв. троуглу заразе или фитопатолошком троуглу [24].  Циљ је 
прецизно предвиђање када ће, три поменута фактора – домаћин, животна 
средина и патоген,  остварити интеракцију на такав начин да може доћи до 
остварења заразе и изазвања потенцијалних  економских губитака [24].

Биљна производња је угрожена појавом различитих група штетних 
организама (гљиве, бактерије, вируси, инсекти, корови), који се разликују 
по свом карактеру, биологији и начину изазивања штета, па се према томе 
и област прогнозе појаве штетних организама дели и развија у складу са 
облашћу на коју се односи.

Прогноза појаве биљних болести и штеточина у биљној производњи 
представља суштину читаве области заштите биља. Све активности у оквиру 
ове области су у функцији примене сазнања о биологији и екологији патоге-
на и штеточина и изналажења мера и начина у циљу њиховог успешног, ефи-
касног и што је могуће рационалнијег сузбијања. Међутим, још увек нисмо 
ни близу могућности да за сваку врсту штетног организма направимо модел 
за одлучивање о правовременом предузимању мера за његово сузбијање, 
мада је на овом плану урађено основно, а то су прагови штете за знатан број 
штетних организама [19]. Велики проблем у свему томе представља чињени-
ца да утврђени прагови немају општу валидност, него је неопходно да буду 
установљени или проверени за сваку еколошки уједначену средину или, у 
неким случајевима, чак сваки локалитет посебно, пре њиховог коначног уво-
ђења у примену у производњи [19]. 

Управо ова три принципа:
 – изналажење прагова или модела прогнозе;
 – провера за сваки локалитет и
 – увођење у примену успостављеног модела

представљају и основне постулате развоја прогнозе појаве сваког штетног 
организма у биљној производњи. Сваки од ова три принципа, посебно, за-
хтева ангажовање великог броја субјеката различитог профила (тимова), 
исцрпан, напоран и, у великом броју случајева, дугогодишњи рад са често 
неизвесним резултатима [2]. Прогноза појаве штетних организама предста-
вља комплексан процес који, за квалитетан рад, захтева континуирано и 
детаљано спровођење свих неопходних поступака предвиђених успоставље-
ним моделом [2].
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Прогноза појаве штетних организама је процес за чију реализацију је 
неопходно остварење извесних предуслова:

 – Регионализација и рејонизација пољопривредне производње је основ-
ни услов који треба оставрити. Јасно дефинисани региони и рејони у 
којима ће се производити одређени пољопривредни производи или 
гајити одређене врсте биља су основа за квалитетно организовање 
прогнозно-извештајне службе. У таквој ситуацији је могуће, на одре-
ђеној, мање или више, униформној територији организовати службу 
прогнозе која би била специјализована и усмерена на одређену кул-
туру или групу сродних биљних култура за коју су карактеристични 
или специјализовани одређени штетни организми. То је основа раци-
налног и специјализованог рада прогнозне службе, као и гаранција 
квалитета рада због усмерености на мали број штетних организама 
који су од економског заначаја за ту врсту биља. 

 – Материјална и финансијска потпора од стране државе или шире дру-
штвене заједнице, удружења произвођача, кооперација или фармера, 
неопходна за функционисање службе [19, 20]. 

 – Добро дефинисана организациона структура прогнозно-извештајне 
службе [19].

 – Локализација и формирање мреже пунктова за функционисње про-
грама прогнозе болести (подразумева формирање пунктова за прогно-
зу болести у најзначајнијим подручјима и за најзначајније биљне врсте, 
као и економски најзначајније штетне организме) [19, 20]. 

 – Стручна оспособљеност учесника у реализацији потребних поступака 
у процесу прогнозе (подразумева обуку и усавршавање стручног кадра 
кроз систематски теоријски и практичан рад, по редоследу и фазама 
зависним од епидемиолошких услова у сваком пункту посебно, с ци-
љем да се успешно савладају разни поступци неопходни за ефикасан 
рад на прогнозирању и сузбијању штетног организма: руковање апа-
ратима, коришћење података о штетном организму, фенологији биљне 
врсте, разради мера заштите и одређивању рокова и начина примене 
различитих пестицида) [19, 20]. 

 – Техничка опремљеност пунктова за квалитетан систематски рад на 
прогнозирању, што подразумева опремање пунктова уређајима, апа-
ратима, прибором и материјалом (аутоматске метеоролошке станице 
са сензорима за регистровање температуре, релативне влаге ваздуха, 
количине падавина и др., волуметријски хватачи спора; феромонски 
и други трапови; метеоролошке кућице са комплетом термометара; 
кишомери; микроскопи, стереоскопске лупе; основни лабораторијски 
прибор и материјал) [20].

 – Брза и ефикасна дисеминација и прослеђивање информација о потре-
би сузбијања штетног организма – сигнализација или упозорење (пу-
тем електронских медија, телефона, SMS порука, интернета), кључна 
је за правовремено деловање [20].
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ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И КАРАКТЕРИСТИКЕ                                               
ПРОГНОЗНО-ИЗВЕШТАЈНЕ СЛУЖБЕ

Биљна производња је угрожена појавом различитих група штетних 
организама (гљиве, бактерије, инсекти, корови), који се разликују по свом 
карактеру, биологији и начину изазивања штета, а такође се разликују и 
сегменти пољопривреде (ратарство и повртарство, воћарство, виноградар-
ство), па се према томе и област прогнозе појаве штетних организама дели 
и развија у складу са облашћу и групом организма на коју се односи [2, 19].  

Методе утврђивања бројности штеточина у ратарству и повртарству 
су разнолике: преглед земљишта узимањем земљишних проба, преглед по-
вршине земљишта и биљних остатака, сакупљање штеточина разним на-
чинима ловљења (биљни мамци и ловне биљке); прекривање и кречење зе-
мљишта; ловне чаше; ловни канали; обојени водени мамци; ловне лепљиве 
траке и даске; усисне ловне клопке; светлосни ловни мамци; ловне посуде; 
феромонске клопке; кечери – ентомолошке мреже) [19].

Методе утврђивања штеточина и њихових природних непријатеља у 
воћњацима и виноградима су: метода зимског прегледа, визуелна метода, 
метода удараца, метода левка, примена визуелних и олфакторних атрактана-
та и феромона; ловни и лепљиви појасеви; контролисано гајење [19].  

Када је у питању прогноза појаве већине економски значајних биљ-
них болести, неопходно је пратити и прикупљати податке о температури 
ваздуха, падавинама, дужини квашења и релативној влажности ваздуха за 
посматрани локалитет. То су основни подаци који су потребни за остварење 
услова за појаву болести и доношење одлуке о спровођењу мера заштите. На 
основу ових параметара врши се и моделирање система, односно праве се 
модели прогнозе појаве штетног организма. 

Међу првим инструментима који су коришћени за ове потребе били 
су термохигрографи различите производње, који региструју податке о наве-
деним метеоролошким параметрима.

Слика 1. Апарат Lufft у метеоролошкој 
кућици (Фото: Г. Алексић)

Слика 2. Сонда апарата Lufft 
(Фото: Г. Алексић)
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Међутим, брз технолошки напредак у овом сегменту метеорологије 
омогућио је увођење савременијих апарата и лакше праћење потребних ме-
теоролошких елемената. Данас се у прогнози појаве болести користе ауто-
матске метеоролошке станице чији рад подржавају  ражличити софтвери: 
iMetos (Pessl instruments–Austrija), WatchDog (Spectrum Technologies, Inc.–USA), 
BAHUS (Пољопривредни факултет – Нови Сад), Lufft  и други.

Станице омогућују праћење потребних метеоролошких података: ре-
лативну влагу ваздуха, температуру ваздуха, количину падавина и дужину 
квашења листа. Рад станице подржава програм који омогућује праћење више 
проузроковача болести на различитим биљним врстама (проузроковача ча-
ђаве краставости јабуке, пламењаче винове лозе, пламењаче кромпира, пе-
гавости лишћа шећерне репе и других патогена као и лет лептира и овипо-
зицију смотавца плода јабуке на бази суме температура). Приступ жељеним 
подацима омогућен је путем интернета преко сајта произвођача, а уз помоћ 
корисничког имена и лозинке. Поред нумерчког исказивања и обраде пода-
така могућ је и њихов графички приказ.

Прогноза појаве корова на обрадивим површинама пре свега се засни-
ва на познавању банке семена коровских биљака у земљишту. Банка семена 
представља резерву семена, која се и поред редовног сузбијања корова из го-
дине у годину повећава. Ова појава је посебно уочљива код коровских врста 
које имају велику продукцију семена или изузетну дуговечност семена [2].

Са друге стране познавањем карте закоровљености обрадивих повр-
шина, на основу појаве коровских врста претходних сезона и временских 
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Слика 3. Аутоматска станица типа iMetos 
(Фото: Г. Алексић)
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прилика које се очекују у текућој години, као и историје употребе хербици-
да, могуће је прогнозирати појаву корова. Подаци који говоре о употреби 
хербицида истог механизма деловања посебно су значајни у прогнози појаве 
корова јер нам могу указати на учесталију појаву и ширење неких коровских 
врста, односно на појаву резистентних популација корова. Податке добијене 
анализом банке семена је потребно систематски прикупљати и формирати 
базу на основу које је могуће направити програм који ће у комбинацији са 
елементима као што су метеоролошке прилике, примена хербицида, врста 
и ротација усева, бити реална основа за прогнозу појаве и бројности коров-
ских врста на жељеној површини [2].

Прогноза појаве штетних организама представља комплексан процес 
који, за квалитетан рад, захтева континуирано и детаљано спровођење свих 
неопходних поступака предвиђених успостављеним моделом. Веома значај-
но место, током овог процеса, припада праћењу метеоролошких услова у 
усеву или засаду, потребних за појаву и развој штетних организама. Међу-
тим, често се у настојању да се овај процес убрза, погрешно иде у превелико 
поједностављење модела прогнозе, што може бити контрапродуктивно и 
опасно по производњу. Такви модели прогнозе у неким вегетационим пери-
одима имају своје оправдање, док у другим потпуно заказују, што се доводи 
у везу са биологијом штетног организма и временским условима, односно 
карактеристикама локалитета. Зато је неопходно да модел прогнозе поједно-
ставимо до максимума који не угрожава његово функционисање у највећем 
броју случајева и локалитета. Велики је изазов пронаћи управо ову меру па 
код успостављања модела прогнозе треба узети у обзир све оне елементе 
који ће обезбедити његово добро функционисање и лако коришћење, а то су: 
биологија и епидемиологија штетног организма, временски услови (ToC, RH 
и дужина квашења) и биљка домаћин (фенологија, интеракција са штетним 
организмом).

Према типу и периоду временског раздобља на које се односи, про-
гноза може бити:

 – краткорочна;
 – дугорочна.

Дугорочна прогноза је мање поуздана и разрађена и она је тачнија 
за штетне организме чија се густина и распростирање мање колебају услед 
деловања еколошких фактора, док је знатно сложенија и непоузданија за 
штеточине које се повремено масовно јављају. Један од облика дугорочне 
прогнозе је и једногодишња прогноза, која омогућава планирање мера за 
следећу годину, јер унапред мора предвидети објект односно врсту штетног 
организма, приближне рокове појаве, као и реоне средњег и јаког напада 
појединих штеточина [19].

Краткорочна прогноза је поузданија и тачнија од дугорочне и омогу-
ћава давање података о динамици развића једног штетног организма у току 
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пролећа, лета или јесени, односно само појединих генерација или једног ста-
дијума развића. Краткорочну прогнозу је могуће израдити за знатно већи 
број врста у односу на дугорочну, а за бројне врсте је краткорочна прогноза 
једини или претежни облик давања прогнозе (нарочито за штетне организме 
у воћарству) [19].

УЛОГА И ЗНАЧАЈ ПРОГНОЗНО-ИЗВЕШТАЈНЕ СЛУЖБЕ

У прошлости су повољни временски услови, као што је топло време, 
које омогућава увећање популације штеточина или благе зимске температу-
ре, које омогућују преживљавања штеточина током зиме, утицали на  знатно 
повећавање употребе пестицида у пољопривреди, чиме су се увећавали ри-
зици по здравље, као и еколошки и економски трошкови. Очекује се да ће у 
будућности екстремни временски догађаји услед промена климе, директно 
и индиректно, допринети потенцијалном повећању штета изазваних штет-
ним орагнизмима  и коришћењу пестицида за контролу повећаног притиска 
штетних организама [25].

Тешка и непријатна искуства и сећања на ирску велику глад (Irish 
famine), период масовног гладовања, обољења и емиграције у Ирској изме-
ђу 1845. и 1849. године, узроковане епифитоцијама пламењаче кромпира, 
који је био главна храна, мотовисали су биљне патологе да утврде разлоге 
ове појаве. Фитопатолози су се усредсредили на биологију патогена, његов 
животни циклус, епидемилогију – начин ширења, па се то може сматрати 
почетком рада у области прогнозе појаве биљних болести. „Холандски про-
писи“, први национални систем за прогнозу пламењаче, који је предложио 
ван Евердинген (1926) за предвиђање појаве пламењаче кромпира још увек 
је релевантан, с обзиром да савремени системи прогнозе разматрају исте 
метеоролошке параметре наведене у том систему предвиђања. Временом, 
метеоролози – Schröeder – 1960. и Bourke – 1970, аеробиолози – Hirst – 1952; 
Gregory – 1968, математичари – Vanderplank – 1963. и други фитопатолози – 
Waggoner and Horsfall, 1969. придружили су се раду у овој области. Waggoner 
и Horsfall (1969) су симулирали епидемије биљних болести на рачунару, док 
је Vanderplank (1963) посматрао практичну епидемиологију и прогнозирање 
биљних болести као мултидисциплинарну науку [26].

Улогу и значај прогнозе појаве штетних организама у пољопривредној 
производњи најбоље могу илустровати непосредни примери и искуства.

Само због оштећења узрокованих трипсима (Frankliniella fusca i  
Frankliniella occidentalis), који су економске штеточине вредних усева као што 
је памук (Gossipium hirsutum L.) и кикирики (A. hipogaea L.), годишње штете 
износе неколико милиона долара у САД. Оба трипса су такође важни век-
тори који преносе вирусе (TSWV) на усевима. Као и многи штетни инсекти, 
популације обе врсте трипса су осетљиве на промене сезонске температуре. 
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Раст популације се заснива на повољним временским условима, као што су 
продужене температуре изнад минималне развојне границе (тј. базне тем-
пературе) током сезоне. Због тога је систем прогнозе од кључног значаја за 
предвиђање динамике популација током раног пролећа, када информације о 
популацији помажу пољопривредницима у умањењу штета на усевима [27]. 

Када су у питању патогени, примера ради, уобичајен број третирања 
јабуке, једне од најзначајнијих и најинтензивније штићених воћарских кул-
тура, против V. inaequalis, у засадима где се не примењује прогноза појаве 
патогена, више је од 20 пута, и она се изводе до пред саму бербу јабуке. До-
следном применом методологије програма прогнозе, број прскања се сма-
њује за 5–8 уз истовремено високу ефикасност заштите, а последња прскања 
против ове болести изводе се најкасније до средине јуна. Ако се узме у обзир 
да на плантажном засаду величине 100 ha, само вредност употребљеног фун-
гицида за једно прскање износи око 5000 EUR, а на то се додају трошкови 
ангажовања механизације и радне снаге, онда се овај износ знатно увећава, 
чак дуплира. Имајући у виду да је гајење јабуке на подручју Србије заступље-
но на преко 25000 ha, онда се јасно може видети бенефит коришћења оваквог 
технолошког поступка. Уштеде само једног третмана на укупној површини 
гајења јабуке на теритроји Србије могу износити до 2,5 милиона евра [20]. На 
основу свега наведеног, може се закључити да се смањењем броја третирања 
јабуке за 5 или више прскања, уз истовремено постизање ефикасне и раци-
оналне заштите, остварују велике економске уштеде, што је само економ-
ски аспект коришћења система прогнозе појаве патогена. Много значајнији 
аспект је избегавање резистенције патогена, смањење остатака фунгицида у 
плоду и увећање биолошке вредности плода као хране и повећање укупног 
прихода уз истовремено очување здравља људи и заштиту животне средине, 
као и отварање могућности за извоз оваквих плодова на инострано тржиште 
[20, 29, 30, 33, 34].

Табела 1. Број третмана јабуке у сузбијању V. inaequalis и цена утрошених            
фунгицида на 385 ha јабуке (1990‒2000. год., ДП ПК „ГОДОМИН” – Смедерево)

Година Број 
третмана

Цена фунгицида
по ha (дин.)

Цена фунгицида 
на 385 ha (дин.)

1990. 17 3 926,50 1 511 702,25

1991. 16 3 577,50 1 377 337,50

1992. 9 2 137,50 822 937,50

1993. – – –

1994. 11 3 048,00 1 173 480,00

1995. 12 2 979,00 1 146 915,00
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1996. превентивно
куративно

2
3 1 198,50 461 422,50

1997. превентивно
куративно

3
2 1 353,25 521 001,25

1998. превентивно
куративно

3
3 – –

1999. превентивно 
куративно

1
4 – –

2000. превентивно 
куративно

2
4 – –

✳ Напомена: Калкулацију о цени утрошених фунгицида у табели, дала је фи-
нансијска служба ДППК „Годомин“, Смедерево 

У табели је приказан број третмана у сузбијању Venturia inaequalis у 
периоду од 10 година (1990–2000) и цена утрошених фунгицида у заштити, 
у плантажном засаду јабуке ДППК „Годомин“, Смедерево. У периоду од 1990. 
до 1995. године, дат је број укупно изведених третмана по годинама, без при-
каза превентивно, односно, куративно изведених третмана, с обзиром да 
нису тачно утврђивани моменти остварења услова за инфекцију уз помоћ 
електронског апарата Lufft. У том периоду се, како се из табеле може видети, 
број третмана кретао између 9 и 17. Од 1996. године „Годомин“, Смедерево 
је укључен у мрежу пунктова за прогнозу појаве чађаве краставости јабу-
ке, опремљен је неопходним апаратима за утврђивање услова за остварење 
заразе, a стручњаци оспособљени за систематски рад на прогнозирању ча-
ђаве краставости јабуке. У 1996. години остварено је 10 услова за примарне 
заразе, укупно. Наведених 10 услова за аскоспорне заразе санкционисано 
је са укупно 5 третмана и то 2 превентивна и 3 куративна. У 1997. години 
остварено је 12 услова за примарне заразе. Свих 12 услова за примарне за-
разе санкционисано је са 5 третмана укупно: 3 превентивна и 2 куративна. 
У 1998. години остварено је 18 услова за примарне заразе. Ових 18 услова за 
примарне заразе покривено  је са 6 третмана укупно: 3 превнтивна и 3 кура-
тивна. У 1999. години остварен је 21 услов за примарне заразе. Ови услови 
за примарне заразе покривени су са 5 третмана укупно: 1 превентивни и 4 
куративна. У 2000. години остварено је 15 услова за примарне заразе. Ових 
15 услова за заразу покривени су са 6 третмана укупно: 2 превентивна и 4 
куративна [20, 31, 32, 35, 36, 37]. 

Евидентан је редукован број третмана током последњих 5 година за 
чак више од 50% у односу nа претходних 5 година. Поред овога, постигнут је 
изузетан успех у заштити плода јабуке од ове болести. Такође су видљиви и 
финансијски ефекти исказани кроз цену утрошених фунгицида за наведени 
број третмана по годинама, по јединици површине и на укупној површини 
[20, 31, 32, 35, 36, 37].
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Конвенционална или календарска заштита усева од биљних болести, 
која подразумева превентивну примену фунгицида против проузроковача 
пегавости листа на различитим усевима велике вредности, обично се позива 
на апликације пестицида у редовним интервалима (нпр. 15 дана током сезо-
не), без обзира на инциденцу или озбиљност притиска популације патогена 
или штеточина. Овакав, традиционални приступ углавном не узима у обзир 
временске факторе у планирању апликација пестицида, изузев избегавања 
кишних падавина или других фактора који би могли ометати саму апли-
кацију пестицида. Међутим, третмани у одређеним временским интерва-
лима, без узимања у обзир биологије штетног организма, могу довести до 
непотребних третмана, који воде акумулацији велике количине хемијских 
средстава, штетних по животну средину. Развијање прогнозе засноване на 
временским условима ради ефикасне заштите биља, стога није само неоп-
ходно, већ је имплементација приступа очигледно зависна од више фактора, 
како би она била успешна и оперативна. Неки усеви захтевају дубинско ра-
зумевање биолошких процеса и опсежне студије о штеточинима од интере-
са, како би се идентификовали и прецизно мерили параметри потребни за 
квантификовање прогнозе, док би за друге била потребна додатна знања и 
истраживања [28].

Информације о временским условима су од кључног значаја за развој 
модела прогнозе и алатки за одлучивање, које су корисне за управљање про-
блемима везаним за штетне организме. Посебно је важно за ефикасан ра-
според апликација пестицида, смањење ненамерних последица хемијских 
остатака на екосистему и спречавање настанка резистентности штеточина, 
која прати поновљену употребу пестицида. Прогноза штетних организам за-
снована на временским условима је кључна за ефикасну употребу пестицида, 
целокупну заштиту усева, продуктивност усева и економске ефекте. Такође 
је од кључног значаја за успешну имплементацију стратегија дугорочног ин-
тегрисаног управљања штеточинама (ИПМ). Глобални приступ мобилним 
телефонима, електронским текстуалним порукама, е-поштама и динамич-
ним интернет информацијама, постали су ефикасан начин за тренутну ко-
муникацију са произвођачима о ризику од штеточина, а напредак у науци 
и новим технологијама доприносе  изналажењу и унапређењу модела [38].

У савремено доба, већина добро организованих држава има успоста-
вљене системе за предвиђање односно прогнозу и праћење појаве штетних 
организама. На нашим просторима озбиљан рад на прогнози појаве штетних 
организама и организовање прогнозно извештајне службе почиње доноше-
њем Савезног закона о заштити биља од болести и штеточина, 1976. године. 
У том периоду организује се извештајно-прогнозна служба на територији 
бивше Југославије, а 1983. године приступа се издавању капиталне моногра-
фије „Приручник извештајне и прогнозне службе заштите пољопривредних 
култура“, дела преко 80 истакнутих стручњака за заштитиу биља [19]. Касни-
је током 90-их година прошлог века, координацију прогнозно-извештајне 

Значај прогнозно-извештајне службе у сузбијању штетних организама у пољопривреди



282

службе преузима Институт за заштиту биља и животну средину – Топчидер. 
У новије време, 2010. године, прво на територији АП Војводине, као нај-
значајнијег пољопривредног региона, формирана је Прогнозно-извештајна 
служба АП Војводине, а затим је проширена и на подручје целе Србије. 

Значај овако успостављеног система је вишеструк, пре свега посматра-
но са здравственог аспекта, јер се производи здравствено безбедна храна. 
Идеја је да се смањи укупан број третирања пољопривредног биља и на тај 
начин смањи ниво остатака у плодовима и производима биљног порекла. То 
значи да се изводи рационална заштита усева и засада од штетних организа-
ма, уз истовремено одржавање или увећање ефикасности заштите. Са аспек-
та производње то, такође, значи да се остварују високе економске уштеде и 
остварује значајно бољи финансијски ефекат у производњи. Са еколошког 
становишта овако постављен систем доприноси смањењу загађења животне 
средине и акумулације пестицида у земљишту и подземним водама. На тај 
начин се чува и микробиолошка активност и плодност земљишта јер се чу-
вају земљишни микроорганизми. Овакав систем доприноси и избегавању и 
одлагању резистенције штетних организама јер се у великој мери избегава 
поновљена и честа употреба истих пестицида. На крају, али не и мање зна-
чајан је допринос очувању биодиверзитета, јер се при предлагању препорука 
посебна пажња обраћа селективности изабраних пестицида, па се користе 
хемијска средства која утичу на циљне врсте, а селективна су за корисне 
организме, који остају безбедни.

ЗАКЉУЧЦИ

Прогнозно-извештајна служба није само могућност, већ потреба и не-
опходност у биљној производњи. Прогноза појаве биљних болести и ште-
точина у биљној производњи представља суштину читаве области заштите 
биља. Све активности у оквиру ове области су у функцији примене сазнања 
о биологији и екологији патогена и штеточина и изналажења мера и начина у 
циљу њиховог успешног, ефикасног и што је могуће рационалнијег сузбијања.

Савремена прогноза појаве штетних организама треба да омогући 
остварење основних циљева: 

 – ефикасну и рационалну заштиту,
 – повећан квалитет и количину приноса, 
 – смањење остатака пестицида и увећање биолошке вредности хране, 
 – смањење загађења земљишта и подземних вода,
 – заштиту животне средине,
 – избегавање и одлагање резистенције штетних организама,
 – очување биодиверзитета,
 – повећање економске добити.
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THE IMPORTANCE OF THE DISEASES FORECASTING SERVICE IN 
THE HARMFUL ORGANISMS CONTROL IN AGRICULTURE

S u m m a r y

According to FAO, the world’s pesticide production has been increasing at 
a rate of about 11% per year from 0.2 million tonnes in the 1950s to more than 
5 million tonnes by the 2000. This large-scale production and pesticide trade in 
the most developed parts of the world is due to the intensification of agricultural 
production and the growing demand for food. Certainly this level of pesticide con-
sumption is the result of bioagents in plant production, and the increasing risk of 
potential damage that can be caused by plant pests. However, the use of pesticides 
against harmful organisms in plant production is often excessive and inadequate, 

Значај прогнозно-извештајне службе у сузбијању штетних организама у пољопривреди
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so the consequences that result from it, from the medical, ecological and economic 
aspect, are very significant. Because of all this, the diseases forecasting service in 
plant production as one of the most important segments of plant protection is 
gaining even more importance because it contributes to the timely, adequate and 
rational use of chemicals. A significant part of the activities in this field is in the 
function of studying the biology and ecology of harmful organisms, all in the aim 
of their successful, efficient and, as far as possible, rational control.
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