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СУЗБИЈАЊЕ БРЕСКВИНОГ СМОТАВЦА (Grapholita molesta Busck) ПРИМЕНОМ
ИНСЕКТИЦИДА РАЗЛИЧИТИХ МЕХАНИЗАМА ДЕЛОВАЊА
Василије Буча

РЕЗИМЕ
Инсектициди имају широку примену у пољопривредној производњи. Циљ њихове примене је сузбијање
штетних инсеката и постизање високих приноса. Једна од економски најважнијих штеточина брескве је
бресквин смотавац (Grapholita molesta). За сузбијање бресквиног смотавца у овом раду су коришћени
препарати на бази хлорантранилипрола (а.с. 200 g/l) у концентрацији 0,02%, цијантранилипрола (а.с. 100
g/l), у концентрацији 0,06% , спинеторама (а.с. 250 g/l) у концентрацији 0,02%, индоксакарба (а.с. 150 g/l)
у концентрацији 0,003%, делтаметрина (а.с. 25 g/l ) у концентрацији 0,05%, пирипроксифена (а.с. 100 g/l)
у концентрацији 0,1% и хлорпирифоса (а.с. 480 g/l), у концентрацији 0,25%, који имају различите
механизме деловања, што је у складу са антирезистентном стратегијом. Оглед je биo постављен у четири
понављања за сваки препарат као и за нетретирану контролну варијанту у засадима брескве (сорта „Royal
gem“ и „Saturn“) на локалитетима: Челарево и Шишатовац. За праћење појаве и лета бресквиног смотавца
у овом огледу користиле су се феромонске клопке Csalomon. Ефикасност примењених инсектицида у
сузбијању G. molesta у засадима брескве на оба локалитета је била задовољавајућа. Препарат на бази:
хлорантранилипрола испољио је ефикасност 87 - 96,5%, на бази цијантранилипрола 91,3- 93,3%,
спинеторама 82,6 - 87,7%, индоксакарба 86,7 - 90,7%, делтаметрина 86,4 - 91,2%, пирипроксифена 90 93,5% и хлорпирифоса 88,4 - 92,9%.
Кључне речи: бресква, Grapholita molesta, сузбијање, инсектициди, ефикасност

CONTROL OF PEACH MOTH (Grapholita molesta Busck) BY APPLYING INSECTICIDES
OF DIFFERENT MODES OF ACTION
Vasilije Buča

SUMMARY
Insecticides are widely used in agricultural production. The goal of their application is to control harmful insects
and achieve high yields. One of the most economically important pests of peaches is the peach moth (Grapholita
molesta). Preparations used for control of peach moth based on chlorantraniliprol (a.s. 200 g / l) in a
concentration of 0.02%, cyantraniliprol (a.s. 100 g / l), in a concentration of 0.06%, spinetoram were used in this
work to control peach rolls. (a.s. 250 g / l) at a concentration of 0.02%, indoxacarb (a.s. 150 g / l) at a
concentration of 0.003%, deltamethrin (a.s. 25 g / l) at a concentration of 0.05% , pyriproxyfen (a.s. 100 g / l) at a
concentration of 0.1% and chlorpyrifos (a.s. 480 g / l), at a concentration of 0.25%, have different mechanisms of
action, which is consistent with antiretistance strategy. The experiment was set up in four replications for each
preparation as well as for the untreated control variant in peach orchards (varieties "Royal gem" and "Saturn") at
the following locations: Čelarevo and Šišatovac. Csalomon pheromone traps were used in this experiment to
monitor the appearance and flight of the peach weevil. The efficacy of the applied insecticides in the control of
G. molest in peach orchards at both localities was satisfactory. The efficacy of chlorantraniliprol-based 87 96.5%, cyantraniliprol 91.3 - 93.3%, spinetoram 82.6 - 87.7 %, indoxacarb 86.7 - 90.7%, deltamethrin 86.4 91.2%, pyriproxyfen 90 - 93.5%, and chlorpyrifos 88.4 - 92.9%.
Key words: peach, Grapholita molesta, control, insecticides, efficacy
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1. УВОД
Бресква (Prunus persicae) једна од најпопуларнијих воћних врста у свету, знатно је
заступљена у Европи, Северној и јужној Америци, Аустралији, Африци и Азији, а гаји
се у подручијима са умерено континенталном климом. Потиче из Кине, иако њено
научно име, Prunus persica, може да наведе на закључак да потиче из Персије (Иран).
Она је у Европу стигла из Персије, али се за њу знало, и гајена је у Кини много пре него
што је уопште дошла у Европу где се према неким изворима гајила још пре 3.000
година, док према другима и раније, пре 4-5000 година. Први писани подаци о брескви
потичу из Х века пре нове ере (Мрaтинић, 2012), док се у изворној кинеској литератури
о брескви пише најмање 1000 година пре него у Европи (Miklos i Timon, 2011). Бресква
се из Кине ширила на запад, кроз Персију и Египат, да би у Европу дошла око 300.
године п.н.е. У најстаријем ботаничком спису из доба антике „Историја биљака“ грчки
писац Theophrastus (372-287 п.н.е.) спомиње брескву као „персијску јабуку“. Како се
бресква даље ширила по Европи, природном селекцијом стварале су се и нове
популације локалних брескви. На Балканско полуострво, бресква је највероватније
стигла у периоду од 400-300 године п.н.е., претпоставља се у форми сличној
виноградарској брескви (Огњанов, 2002).
Европа је највећи произвођач брескве у свету. Потом долазе Северна Америка
(Калифорнија) и Азија. Од европских држава, Италија је највећи произвођач брескве. На
другом месту је Грчка, а затим Шпанија и Француска (Agronomija.rs). У укупној
светској производњи воћа заузима осмо место (са производњом од 18.000.853 t). Азија је
2016. године била водећи произвођач брескве у свету, са чак 55% укупне светске
производње овог воћа (11,9 милиона тона). На другом месту била је Италија са 1,4
милиона тона, а на трећем Шпанија са производњом од 1,3 милиона тона брескве
(worldatlas.com). Бресква је веома цењено и рентабилно воће. У повољним природним
условима и при коришћењу савремених система гајења, веома рано почиње да рађа,
тако да већ у трећој години вредност приноса покрива трошкове производње.
Захваљујући свом брзом развоју, већ у шестој години постиже максималан пораст и
тако се за кратко време остварује пун капацитет производње (30-40 и више t/ha). Не
угрожава је велики број болести и штеточина, што практично значи да је у њеној
1
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производњи употреба хемијских заштитних средстава сведена на минимум (Мрaтинић,
2012). Ипак, постоји неколико обољења са којима се често сусрећемо у засадима
брескве. Најзначајнији проузроковачи болести брескве су: проузроковач коврџавости
листа брескве (Taphrina deformans), проузроковач пепелнице брескве (Sphaerotheca
pannosa), проузроковач шупљикавости листа (Stigmina carpophila), проузроковач
сушења цветова и гранчица и трулежи плодова брескве (Monilina spp.), као и
проузроковач рђасте мрежавости плодова (Podosphaera leucotricha). Најзначајније
штеточине брескве су бресквин смотавац (Grapholita (Cydia) molesta), бресквин мољац
(Anarsia lineotella), лисне ваши, зелена бресквина ваш (Myzus persicae), црна бресквина
ваш (Brachycaudus persicae) и црвени воћни паук (Panonychus ulmi).
Током периода мировања, стабла брескве подносе температуре и до -26,6 °C без
озбиљних оштећења. Међутим, услед налета топлијег времена, корен стабла почиње да
упија воду, разблажујући концентрацију ћелијског сока. Ткиво ксилема се испуњава
водом, и биљка постаје екстремно осетљива на нагли пад температуре. Биљка брескве
отпорна је према суши. Плод брескве је атрактивног изгледа и доброг квалитета. Он у
себи садржи 8-15% суве материје, 4-13% шећера, 0,2-1,5% органских киселина, 0,2-0,8%
пектинских материја, око 0,5% минералних материја (нарочито K, Ca, P), као и знатне
количине других биолошки значајних материја. Неке од привредно значајних сорти
брескве како у свету, тако и код нас су: Spring, Lejdi, Royal gem, Bolero и Tardibel. Као
стоно воће, бресква се у Србији користи од краја маја до друге половине октобра.
Плодови брескве су врло погодни за потрошњу у свежем стању, али су исто тако
погодни као сировина у прерађивачкој индустрији јер се користе за производњу великог
броја првокласних финалних производа као што су сокови, компоти, џемови и сл.
(Булатовић, 1970). Србија је, са приносом од 75.233 тона, 2011. године заузимала 24.
место у свету, а пето у Европи по производњи брескве и нектарине (Статистички
годишњак, 2015), док је 2017. године укупна површина под бресквом у Републици
Србији износила 4990 ha са укупним приносом од 54.585 тона (Статистички годишњак,
2019).

2
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2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ
2.1. ПРОИЗВОДЊА БРЕСКВЕ
2.1.1. Биолошке карактеристике брескве (Prunus persica L.)
Бресква је воћна врста која захтева одговарајуће агроеколошке услове, при чему је
важно познавање климе, земљишта као и положаја где ће бити подигнути засади. У
Војводини најбоље успева на падинама Фрушке горе, док се равничарски терени не
препоручују за узгој јер је честа појава измрзавања цветова (Кесеровић и сар., 2014).
Према наводима Byrne et al. (2000) бресква се у поређењу са другим континенталним
врстама воћака по производњи налази на трећем месту у свету, одмах иза јабуке и
крушке. Код нас су највише заступљене сорте средње касног сазревања (Regina,
Redhaven, Redtop, Glohaven, Suncrest) (Николић и сар., 2010).
Бресква (Prunus persicae) је дрво из фамилије ружа (Rosaceae). Припада потпородици
Prunoidae која обухвата дрвенасте биљке које имају велики значај у воћарској
производњи (шљива, кајсија, вишња). Плод брескве је квалитетан, а укус освежавајући.
Најважнија карактеристика у грађи цвета у односу на остале потфамилије је то што се
гинецеум састоји од једног оплодног листића. У плоднику има два семена заметка, али
се обично само један развија у семе. Плод је монокарпна коштуница. У првој години
садње дрво брескве има слаб прираштај младица. Јачи прираст је од друге године до
пете после садње. Ради тога у тим годинама треба посветити већу пажњу око
формирања крошње и резидбе. Вегетација брескве почиње на пролеће фенофазом
листања и цветања, а завршава у јесен опадањем лишћа. Годишњи раст и развој
започиње бубрењем пупова, затим долази цветање, листање, заметање плодова, пораст
младица, зрење плодова, промена боје и опадање лишћа у јесен (Мратинић, 2012).
Цветање у просеку траје од 8 до 10 дана. Брескве цветају најчешће код средњих дневних
температура 9,3 – 13,8 °C.
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2.1.2. Економски значај брескве у Републици Србији
Перспективе за гајење брескве у Републици Србији, су веома добре, под условом да се
зоне гајења ограниче на локалитете за које се зна да су повољни за узгајање ове воћне
врсте. Поред избора адекватног локалитета важно је узети у обзир захтеве тржишта
коме је производња намењена (Булатовић-Даниловић, 2007). Сорте које су створене у
Републици Србији су: Чачак, Дора, Јулија, Радмиловчанка, Маја и Весна. Плодови
савремених сорти како наводе Лучић и сар. (2011), морају имaти врхунску
атрактивност,

100%

обојеност

јарко

црвеном

бојом,

униформну

крупноћу,

транспортабилност и трајност. Поред тога, сорте које се препоручују за производњу
морају имати редовну и обилну родност, као и висок квалитет плодова, без обзира да ли
су намењене за потрошњу у свежем стању или прераду. Захтеви тржишта за плодовима
који су намењени прерађивачкој индустрији су слични, односно обојеност је опет у
првом плану (пожељно је да плодови буду жуте боје, без примеса црвене која се слива у
месо испод покожице или око коштице, да мезокарп буде чврст и не подлеже
променама током и након прераде, да плодови имају добру транспортабилност и да се
добро чувају у складишту).
Број родних стабала - под бресквом у Републици Србији, у анализираном
временском периоду (2000-2011) износи 4,1 милиона, са тенденцијом умереног раста по
просечној стопи од 2,47% годишње. Највећи број стабала евидентиран је у последњој
години анализираног периода (4,8 милиона), док је најмањи број стабала забележен у
првој години истраживања, односно 2000. године када је износио 3,6 милиона
(Томашевић, 2016).
Принос брескве - по стаблу, просечно износи 14,1 kg, односно, скоро седам тона по
хектару. Производња брескве – просечно је на нивоу од 58 хиљада тона. У структури
производње анализираног воћа у Републици Србији, бресква се налази на шестом месту,
са учешћем од 5,4%.
Производња бележи тренд раста по стопи 6,16% годишње (графикон 1). У посматраном
периоду максимална производња остварена је у 2009. години и износила је 77,2 хиљаде
тона. Најмања производња забележена је у 2000. години и износила је 38,8 хиљада тона.
Регионално посматрано, у производњи брескве доминира Централна Србија, док је
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Војводина далеко мањи произвођач, али обе регије бележе тренд раста производње у
последњем периоду.

Графикон 1. Тренд раста производње брескве у Републици Србији (2000 – 2011.)
(Томашевић, 2016)
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2.2. GRAPHOLITA MOLESTA, БРЕСКВИН СМОТАВАЦ

Бресквин смотавац (G. molesta) је једна од најзначајнијих штеточина брескве и
нектарине. Може да изазове губитке у приносима и до 50%. Сматра се да порекло води
из Источне Азије, одакле се раширио по целом свету. Оштећења која праве ларве за
последицу имају пропадање и сушење листова и плодова. Биљке домаћини су бресква,
нектарина, и шљива, али и кајсија, крушка и јабука. Од брескви су најугроженије
касностасне сорте (Халеова позна и др.), код којих покаткад може да буде оштећених
плодова и преко 50%. Као штеточина ластара од значаја је само за брескву. Велике
штете наноси садном материјалу и младим засадима. Налази се на међународном списку
опасних штеточина. У воћњацима може за кратко време направити огромне штете, усед
чега долази до смањеног приноса.
Пореклом је са крајњег истока Азије, из Кине. Распрострањен је до сада у земљама
Источне Азије, у Аустралији, Северној и Јужној Америци и Европи. Изразито велике
штете причињава у САД-у, где је први пут и откривен и као врста описан 1916. године.
Код нас је утврђен 1947. године у околини Смедерева, мада има индикација да је унет
знатно раније. Раширен је скоро у свим рејонима где се гаји бресква, али највеће штете
наноси у Србији и Хрватској (Вукасовић, 1964).
Бресквин смотавац се на територији Србије јавља сваке године наносећи значајне штете
у производњи брескве. Штете причињавају ларве које се убушују у врхове ластара или
у плодове.
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Слика 1. Имаго бресквиног смотаваца (Grapholita molesta) (foto: G. Morvan)

Слика 2. Имаго бресквиног смотавца (Foto: hantsmoths.org)

Свеже положена јаја су прозирно-бела, касније прелазећи у жуту, благо конвексна,
овална пречника око 0,7 mm. Потпуно одрасла ларва је дуга око 12 mm, ружичастоцрвене боје. Глава, проторакални нотум и анални сегмент су браон боје. На трбушној
страни аналног сегмента налази се црни анални чешаљ помоћу ког се врши
детерминација. Кокон има заштитну облогу за потпуно одраслу ларву и лутку.
Направљен је од свилених влакана и партикула објекта на ком се налази. Лутка је
црвено браон боје. Имаго има распон крила од 10-16 mm и црно сиве је боје. Када
мирује крила су пребачена преко тела и антене су забачене у назад преко крила (Ahemad
2014).
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Слика 3. Јаје бресквиног смотавца
(Foto: inspection.canada.ca)

Слика 4. Ларва бресквиног смотавца
(Foto: andermattbiocontrol.com)

Слика 5. Лутка бресквиног смотавца
(Foto: content.ces.ncsu.edu)

Јаја се налазе на горњим површинама листа, често на терминалном листу младог
изданка. Период ембрионалног развића варира у зависности од температуре, у распону
од три до четири дана током лета, а седам до четрнаест дана током хладнијег дела
сезоне. Непосредно пред пиљење ларви, могуће је уочити тамну главу ларве, која може
да се види кроз омотач јаја, познато као стадијум “црних глава” (Brunner и Rice, 1993).
Ларве су различите боје у зависности да ли припада зимској или летњој генерацији
штеточине. Прва три узраста гусенице су беле или светложуте боје. Глава и плоче на
првом грудном сегменту су црне. Старије гусенице су светлоцрвенкасте са мркожутом
главом. Лутка је црвенкастомрка, 10-13 mm дуга, налази се у ретко оплетеном
свиленкастом кокону. Одрасла гусеница је дуга 10-14 mm (Алмаши, 2010). Бресквин
смотавац презимљава у стадијуму ларви у кокону. Оне се налазе завучене у пукотинама
коре стабла или у гранама, а понекад их је могуће уочити и на самој површини земље.
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Њихова трансформација у лутку почиње у рано пролеће, чим температура ваздуха пређе
16 °C. У пролеће, током маја, после прецветавања, јављају се лептири који одлажу јаја
из којих се пиле ларве које се убушују у врхове летораста или плодове. Прва генерација
је хомогена, пошто нису присутни сви развојни стадијуми у истом тренутку. Касније
генерације се преплићу, тако да у сваком тренутку могу бити присутна јаја, ларве и
имага (Rothschild и Vickers, 1991). У нашим агроеколошким условима лептир углавном
развија четири до пет генерација што знатно отежава одређивање рокова третирања.

2.2.1. Сузбијање бресквиног смотавца
Да би се спречиле штете које наноси бресквин смотавац, наводи се да се сузбијање
може вршити истим средствима која се користе против јабучног смотавца. Једина
напомена, јесте да размак између третирања треба да буде за неколико дана краћи, јер
је реч о врсти инсекта који се далеко брже размножава и развија (wiki.poljoinfo.com).
Одређивање рокова сузбијања врши се праћењем лета лептира феромонским клопкама и
полагања јаја. Изузетно је важно да се правовремено сузбије прва генерација, јер ће
касније током вегетације бити много слабији напад ове штеточине. Следећа третирања
се обављају у одређеним временским интервалима (око 15 дана) у зависности од
перзистентности препарата. Заштита воћа је најефикаснија уколико се третман обави у
време појаве младих ларви и пре убушења у грану или плод. То се дешава обично 7 до
10 дана после највеће бројности лета лептира. Сврха овог сузбијања је да се што је
могуће више смањи популација штеточине у првој генерацији. Рокови даљих третирања
се не могу дати због међусобног преплитања генерација бресквиног смотавца.
Сигнализацију третирања вршити у размацима од 10-15 дана, почевши од појаве
лептира друге генерације, уколико праћење лета лептира укаже на већу бројност. Ради
заштите плодова крушака и дуње обратити пажњу на сигнализацију третирања крајем
августа и почетком септембра (EPPO, 2004). Праг штетности за различит тип
феромонских клопки треба проверити код произвођача. Код клопки произвођача
Csalomon® је праг штетности остварен ако се забележи улов 3 до 4 лептира током 3 до 4
дана по једној клопци (agroprotekt.leptiri.co.rs).
9
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Слика 6. Ухваћена имага G. molesta на феромонској клопци
(Foto: Василије Буча )

2.2.2. Хемијске мере сузбијања бресквиног смотавца
Хемијске мере имају важну улогу у сузбијању бресквиног смотавца. За сузбијање G.
molesta у засаду брескве, код нас су регистровани инсектициди из неколико хемијских
група (пиретроиди, органофосфати, пиридини, диамиди, авермектини), као и један
биолошки препарат на бази грануловируса (Петровић и Секулић, 2021). Регистровани
инсектициди с обзиром да припадају различитим хемијским групама, испољавају
различите механизме деловања, међу којима су нервни отрови, инхибитори развоја
инсеката и они са истовременим деловањем и на нервни систем и мускулатуру инсеката
(IRAC, 2019). У табели 1 су наведени регистровани инсектициди за сузбијање
бресквиног смотавца у брескви и нектарини према званичним подацима објављеним у
Биљном лекару 2021. године (Петровић и Секулић, 2021).

10

Буча Василије

Мастер рад

Табела 1. Регистровани инсектициди за сузбијање бресквиног смотавца
у засаду брескве
СЗБ

Количина /

(назив, формулација, а.с.,

концентрација

произвођач

примене

EXIREL
(SE; цијантранилипрол 100 g/l;
FMC)

0,06%

RUFAST E FLO
(EW акринатрин 75 g/l;
Cheminova
FASTAC 10 EC
(EC алфа циперметрин 100 g/l;
BASF Agro
DECIS 2,5EC
(EC делтаметрин 25g/l ; Bayer)
KONFUZIJA
(EC делтаметрин 25 g/l ;
Biogenesis
POLUX
(EC; deltametrin 25 g/l ; Galenika)
KARATE ZEON
(CS ламбда цихалотрин 50 g/l;
Syngenta)
GROM
(EC ламбда-цихалотрин 25 g/l;
Agromarket)
ŠAKAL
(EC ламбда-цихалотрин 25 g/l;
Biogenesis)
HARPUN
(EC пирипроксифен 100 g/l;
Galenika)
CORAGEN 20 SC
(SC хлорантранилипрол 200 g/l
DuPount)
VOLIAM TARGO SC
(SC хлорантранилипрол+
абамектин 45+18 g/l; Syngenta)
NAGAN ME
(ME ламбда цихалотрин 100 g/l;
Avgust
CORAGEN 20 SC
(SC; хлорантранилипрол 200 g/l;
FMC)
MADEX TWIN
(SC; Cydia pomonella
granulovirus (CpGV-V22) 520 g/l;
Andermatt)

0,3 l/ha

0,012-0,15%

0,05 %

0,02%

0,02%

0,04%

0,1%

0,016-0,02%

0,05-0,075%

0,005%
0,016 – 0,02%

0,1 l/ha

Време примене

За заштиту младара
(31-39 BBCH), за
заштиту плодова
(71-87 BBCH)
Пре убушивања
гусеница у плодове и
младаре
Пре убушивања
гусеница у врхове
летораста и плодове

Пре убушивања првих
гусеница у врхове
летораста и плодове
При првим оштећењима
на младарима
У време масовног лета
лептира, или при појави
првих оштећења
После макс. лета
лептира или на почетку
пиљења гусеница
У време масовног лета
лептира пре убушивања
првих гусеница у плод
Пре убушивања
гусеница у врхове
летораста и плодова
У време појаве
штеточина, од краја
цветања до сазревања
плодова
На почетку макс.лета
лептира а пре
убушивања гусј. у плод
Пре убушивања
гусеница у врхове
летораста и плодове
Пре почетка убушивања
гусеница у плодове

Каренца

7 дана
14 дана

14 дана

14 дана

14 дана
14 дана
14 дана
14 дана
14 дана

14дана
14 дана
14 дана
1 дан
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2.3 ИСПИТИВАНИ ИНСЕКТИЦИДИ

2.3.1 Coragen 20 SC
Активна супстанца: хлорантранилипрол
Деловање: припада хемијској групи диамида, делује контактно и дигестивно и
има овицидно и ларвицидно деловање на све узрасте ларви, као и неких адулта, посебно
код кромпирове златице. Парализа наступа након неколико сати, а за потпуну контролу
је потребно да прође 2-4 дана. Coragen 20 SC проузрокује активацију рецептора
рианодина код инсеката, чиме се стимулише отпуштање калцијума из унутрашњих
депоа глатких и попречно пругастих мишића, изазивајући слабљење мишићне контроле,
парализу, и на крају смрт инсекта (Тим приређивача, 2018). Према IRAC-u припада
групи 28 (IRAC, 2019).
Спектар деловања: бресквин смотавац (G. molesta), јабукин смотавац (C.
pomonella), минер тачкастих мина (Leucoptera scitella), минер мраморних мина
(Phyllonorychter blancardella), пепељасти гроздов мољац (Lobesia botrana), кромпирова
златица (Leptinotarsa decemineata), велики купусар (Pieris brassicae), мали купусар
(Pieris rapae), купусов мољац (Plutella xylostella), кукурузни пламенац (Ostrinia nubialis)
и памукова совица (Helicoverpa armigera) (www.dupont.rs).
Препоруке: за бресквиног смотавца оптимално време примене је пиљења ларви
прве генрације, а пре масовног лета (лет лептира пратти помоћу феромонских клопки).
Други третман обавити након 10-14 дана. Уколико је лет прве генерације смотавца
занемарљив, третман се може обавити за другу генерацију на исти начин. Максималан
број третмана на истој површини у току једне године је два пута. Третман обавити пре
убушења ларви у ластаре или плодове, а најкасније до 14 дана пред бербу. За сузбијање
бресквиног смотавца примењује се у концентрацији 0,016-0,02%. Каренца за брескву је
14 дана (Тим приређивача, 2018).
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2.3.2. Exirel
Активна супстанца: цијантранипрол
Деловање: припада хемијској групи диамида, и основно деловање је на рецепторе
рианодина чиме се стимулише отпуштање калцијума у мишићама инсекта. Инсекти
након усвајања препарата престају са храњењем, паралишу се и угину у року од 1 до 3
дана. Поседује овицидно и ларвицидно деловање. Према IRAC-u припада групи 28
(IRAC, 2019).
Спектар деловања: намењен је сузбијању бресквиног смотавца (G. molesta),
минера тачкастих мина (Phyllonorycter blancardella), јабуковог смотавца (Cydia
pomonella), трешњине муве (Rhagoletic cerasi), калифорнијског цветног трипса
(Frankiniella occidentalis), трипса (Trips spp.), лептирасте ваши

(Trialeurodies

vaporariorum), малог купусара (Pieris rapae).
Препоруке: за сузбијање бресквиног смотавца примењује се у концентрацији
0,06%. Каренца за брескву је 7 дана (Тим приређивача, 2018). У свету се препарат
користи и за сузбијање азијске мушице (Drosophila suzukii) (https://www.agromarket.rs/).

2.3.3. Delegate 250 WG
Активна супстанца: спинеторам
Деловање: припада хемијској групи спиносини, делује као неуротоксични
инсектицид, алостерични активатор никотинских рецептора ацетилхолина. Према
IRAC-u припада групи 5 (IRAC, 2019).
Спектар деловања: намењен је сузбијању обичне крушкине буве (Cacopsylla
pyri) у засаду крушке и јабуковог смотавца (Cydia pomonella) у засаду јабуке, а у неким
земљама ЕУ је регистрован и за сузбијање бресквиног смотавца (G. molesta). За
сузбијање бресквиног смотавца примењује се у количини 0,3 kg/ha.

13

Буча Василије

Мастер рад

Препоруке: не препоручује се примена препарата Delegate 250 WG у време
цветања воћа, односно у време лета опрашивача (пчеле, бумбари). Препарат не треба
примењивати алтернативно са препаратима на бази спиносада. Препарат је могуће
мешати са већином инсектицида и фунгицида уз претходну проверу компатибилности,
али се не препоручује tank-mix са препаратима алкалне реакције. Препарат се
примењује фолијарно током вегетације свим уређајима за третирање са земље. Каренца
за брескву је 7 дана (https://www.agromarket.rs/).

2.3.4. Avaunt 15 SC
Активна супстанца: индоксакарб
Деловање: припада хемијској групи оксадиазина, делује контактно и дигестивно,
уништава јаја и ларве у свим стадијумима (овицидно и ларвицидно деловање). Блокира
Na+ канале у нервним мембранама што изазива парализу и смрт циљаних штетних
инсеката. Понашање инсеката се веома брзо мења након примене препарата у
препорученој количини, а манифестује се брзим престанком храњења инсеката, и због
тога, одличном заштитом третиране биљке. Индоксакарб је липофилан и чврсто се
везује за воштану превлаку на кутикули листа, али је такође и умерено трансламинаран.
Према IRAC-u припада групи 22 (IRAC, 2019).
Спектар деловања: својим контактним, дигестивним, овицидним и ларвицидним
деловањем, регистрован је за примену у сузбијању јабукиног смотавца (C. pomonella),
сивог гроздовог смотавца (L. botrana), кукурузног пламенца (O. nubialis) и памукове
совице (H. armigera).
Препоруке: може се мешати са другим пестицидима. Уколико се Avaunt 15 SC
користи у комбинацији са другим препаратима, поштовати сва ограничења која се
односе на други препарат. Може се мешати са препаратима на бази флусилазола,
пропиконазола, хексаконазола, делтаметрина, хлорпирифоса, диметоата, циперметрина,
имидаклоприда. Ако се меша са другим пестицидима, поштовати дужу каренцу и
ограничења токсичнијег производа (www.dupont.rs).
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2.3.5. Decis 25 EC
Активна супстанца: делтаметрин
Деловање: припада хемијској групи пиретроида, инсектицид са брзим
контактним и дигестивним деловањем широког спектра, намењен за сузбијање штетних
инсеката. Делтаметрин одликује веома брз тзв. „knock down“ ефекат, тј. тренутно
деловање на циљане штеточине. Делује контактно и дигестивно, омета пренос
надражаја у централном нервном систему циљаних штетних инсеката. Према IRAC-u
припада групи 3А (IRAC, 2019).
Спектар деловања: користи се у засаду брескве за сузбијање бресквиног
смотавца (Cydia molesta) и бројних других штетних инсеката у многим усевима и
засадима. За сузбијање бресквиног смотавца примењује се у концентрацији 0,05%.
Препоруке: не сме се мешати са препаратима алкалне реакције (Бордовска чорба)
и препаратима на бази сумпора, тиофаната и азинфос-метила. Каренца за брескву је 14
дана (Тим приређивача, 2018).

2.3.6. Harpun
Активна супстанца: пирипроксифен
Деловање: пирипроксифен припада хемијској групи пиридина, регулатора раста
и развића инсеката. Harpun је несистемични инсектицид, са контактним и дигестивним
деловањем. Агонист је јувенилних хормона и инхибира процес развоја инсеката.
Директно утиче на хормонски дисбаланс код инсеката што резултира спречавањем
ембриогенезе, метаморфозе и формирања имага. Најбоља ефикасност се постиже када
се депозит препарата нанесе на биљку пре полагања јаја или на свеже положена јаја. У
том случају доводи до дегенеративних промена у ембриону чиме се спречава
формирање и пиљење ларви. Према IRAC-u припада групи 7C (IRAC, 2019).
Спектар деловања: спада у водеће инсектициде за субијање смотаваца,
штитастих и лептирастих ваши и крушкине буве. Због проширења деловања на све
развојне стадијуме наведених инсеката препоручује се комбиновање са инсектицидима
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другачијих механизама деловања. Може се користити у интегралној заштити крушке и
брескве. У току једне године, највише се може применити два пута са размаком 10-14
дана. Користи се у засаду брескве, за сузбијање бресквиног смотавца (G. molesta), у
време масовног лета лептира, а пре почетка убушења првих гусеница у плодове.
Примењује се у концентрацији 0,1%.
Препоруке: може се мешати са препаратима неутралне и слабо киселе реакције.
Не сме се мешати са Бордовском чорбом и препаратима алкалне реакције.
Пирипроксифен је отрован за водене организме и може проузроковати дуготрајна
нежељена дејства на водену средину. Приликом третирања треба поштовати
водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, језера, изворишта вода,
бунара), дренажних система, отворених одводних система или места где је могуће
сливање кише са третираних површина у водотокове, третирајући најмање 20 метара
удаљено од њих. Каренца за брескву je 28 дана (Тим приређивача, 2018).

2.3.7. Pyrinex 25 CS
Активна супстанца: хлорпирифос
Деловање: припада хемијској групи органофосфата, несистемични инсектицид са
контактним,

дигестивним

деловањем.

Хлорпирифос

делује

као

инхибитор

ацетилхолинестеразе (Тим приређивача, 2018). Према IRAC-u припада групи 1B (IRAC,
2019).
Спектар деловања: примењује се за сузбијање бресквиног смотавца (G. molesta) у
концентрацији 0,25% третирањем пре почетка убушивања гусеница у плодове,
максимално два пута у току године. Такође се примењује у сузбијању и бројних других
штетних инсеката у многим усевима и засадима.
Препоруке: због могућег развоја резистентности популација штеточина на хлорпирифос
и укрштене резистентности на једињења сличног механизма деловања, препарате на
бази хлорпирофоса не примењивати више од два пута током вегетационе сезоне.
Препарате на бази хлорпирифоса не примењивати у време цветања засада. Каренца за
брескву је 28 дана (Тим приређивача, 2018).
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3. ЗАДАТАК И ЦИЉ РАДА

Задатак овог рада је био да се испитају ефекти инсектицида из различитих
хемијских група и различитог механизма деловања у сузбијању бресквиног смотавца
(Grapholita molesta Busck.) у засадима брескве.
Циљ рада је био да се у пољским производним условима испита могућност
заштите засада брескве од бресквиног смотавца, применом екотоксиколошки повољних
инсектицида, регистрованих у Р. Србији или у земљама ЕУ, на локалитетима
Шишатовац (општина Сремска Митровица) и Челарево (општина Бачка Паланка) и при
том утврди ефикасност препарата на бази хлорантранилипрола, цијантранилипрола,
спинеторама, индоксакарба, делтаметрина, пирипроксифена и хлорпирифоса тј. њихов
утицај на смањење бројности бресквиног смотавца.
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4. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА

Оглед је постављен према стандардним ОЕПП/ЕППО методама у четири
понављања за сваки препарат као и за нетретирану контролну варијанту у засадима
брескве (сорта „Royal gem“ и „Saturn“) на локалитетима: Челарево и Шишатовац током
2019. године. За праћење појаве и лета бресквиног смотавца у овом огледу користиле су
се феромонске клопке Csalomon. Постављене су 2 клопке по хектару, унутар крошњи
дрвета, са растојањем од 15-20 m између њих. Примењени су препарати на бази
цијантранилипрола (а.с. 100 g/l), у концентрацији 0,06%, хлорантранилипрола (а.с. 200
g/l) у концентрацији 0,02%, спинеторама (а.с. 250 g/l) у концентрацији 0,02%,
индоксакарба (а.с. 150 g/l) у концентрацији 0,003%, делтаметрина (а.с. 25 g/l) у
концентрацији 0,05%, пирипроксифена (а.с. 100 g/l) у концентрацији 0,1%, и
хлорпирифоса (а.с. 480 g/l) у концентрацији 0,25%. Третирање је вршено леђним
атомизером „Solo“, уз утрошак воде 1000 l/ha. Оцена ефикасности инсектицида
изводила се две недеље након третмана и непосредно пред бербу. Приликом сваке
оцене прегледано је 100 плодова по понављању. Добијени подаци су статистички
обрађени употребом ANOVA и LSD теста за интервал поверења од 95%, у статистичком
програму R ver. 3.2.2.
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Слика 7. Апликација инсектицида
(Фото, Буча В.)
4.1. ИСПИТИВАНИ ЛОКАЛИТЕТИ
Испитивања су реализована у пољским производним условима у засадима брескве, на
локалитетима:
-

Челарево – GPS 45°31′4.86″; 19°50′1.72″ (2019. године)

-

Шишатовац – GPS 45°12′4.05″; 19°54′5.95″ (2019. године)

Засади брескве на локалитетима Шишатовац и Челарево су стари 5 година. Стабла су
посађена на растојању 4,5x2 m. Код свих стабала су примењиване исте агро и
помотехничке мере. Земљиште је одржавано у виду јаловог угара, без наводњавања. У
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Шишатовцу је присутна сорта брескве „Royal gem“ док је у Челареву заступљена сорта
„Saturn“. На слици бр. 8 приказан је засад брескве у Челареву и Шишатовцу.

Слика 8. Засади брескве, Челарево (лево) и Шишатовац (десно)
(Фото, Буча В., Жунић А.)
4.2. ПРИМЕЊЕНИ ИНСЕКТИЦИДИ
У овом испитивању су примењени инсектициди на бази:
-

хлорантранилипрола (Coragen 20 SC, а.с. 200 g/l) у концентрацији 0,02%

-

цијантранилипрола (Exirel, а.с.100 g/l) у концентрацији 0,06%

-

спинеторама (Delegatе 250 WG, а.с. 250 g/l) у концентрацији 0,02%

-

индоксакарба (Avaunt 15 EC, а.с. 150 g/l) у концентрацији 0,03%

-

делтаметрина (Decis 250 EC, а.с. 25 g/l) у концентрацији 0,05%

-

пирипроксифена (Harpun, а.с.100 g/l) у концентрацији 0,1%

-

хлорпирифоса (Pyrinex 25 CS, а.с. 480 g/l) у концентрацији 0,25%
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4.3. ПРАЋЕЊЕ ЛЕТА ЛЕПТИРА

За праћење лета бресквиног смотавца у овом огледу коришћене су феромонске клопке.
Две лепљиве Csalomon клопке су постављене по огледном воћњаку. Све су за мамац
имале орфамон ОFM L2 капсулу. Мамци и клопке које су коришћене су производ
Института за заштиту биља из Мађарске. Феромонске клопке су постављене на средину
воћњака. Све клопке су биле контролисане два пута недељно.

Графикон 1.: Динамика лета Cydia molesta на локалитетима Челарево и Шишатовац у
периоду трајања огледа
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4.4. ПРИМЕЊЕНЕ МЕТОДЕ
Оглед је изведен према стандардним EPPO методама (Anonimus, 2004; Anonimus, 2012;
Anonimus, 2014). Наведени препарати су примењени на локалитету Челарево
(10.05.2019) и Шишатовац (11.05.2019) на почетку пиљења гусеница прве генерације.
Третирање је изведено фолијарно, леђним атомизером “Solo”, уз утрошак воде од 1000
l/hа. У време третирања брескве су биле у фенофази BBCH 74 (пречник плодова брескве
се кретао до 40 mm). Оцена ефикасности препарата је вршена на основу броја
оштећених плодова брескве прегледом 100 плодова по понављању (две недеље после
третирања и непосредно пред бербу).

Слика 9. Леђни атомизер “Solo”
(Фото, Буча В.)
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4.5. СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ПОДАТАКА
Вредности испитиваних параметара (оштећени плодови брескве) су приказане као
просечне вредности и обрађене су применом анализе варијансе (ANOVA) i LSD теста,
за интервал поверења од 95% у статистичком софтверу R. ver 3.2.2, док је ефикасност
инсектицида одређена према Abotty.

23

Буча Василије

Мастер рад

5. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ

5.1 Број оштећених плодова брескве и ефикасност инсектицида у сузбијању
бресквиног смотавца (G. molesta) на локалитету Челарево
Резултати испитивања ефикасности препарата Exirel SE, Coragen 20 SC, Delegatе
250 WG, Avaunt 15 EC, Decis 250 EC, Harpun и Pyrinex 25 SC у сузбијању бресквиног
смотавца (G. molesta) у засаду брескве, на локалитету Челарево приказани су у табелама
2-3. Препарат на бази цијантранилипрола (Exirel), као и препарат на бази
хлорантранилипрола (Coragen 20 SC), 14 дана након третирања испољили су
задовољавајућу ефикасност 92,9 - 96,5%, у сузбијању G. molesta. После 24 дана од
примене, ефикасност препарата Exirel износила је 93,3%, док је ефикасност препарата
Coragen 20 SC износила 91,7%. Ефикасност препарата на бази спинеторама (Delegatе
250 WG), 14 дана након третирања, износила је 87,7%, док је 24 дана након третирања
ефикасност била 85%. Препарат на бази индоксакарба (Avaunt 15 EC), 14 дана након
третирања, испољио је нешто нижу ефикасност (89,5%), у односу на препарате Coragen
20 SC i Exirel, док је 24 дана након третирања ефикасност индоксакарба износилаа
86,7%. Препарати Decis 250 EC (делтаметрин) и Harpun (пирипроксифен) су 14 дана
након третирања испољили

исту ефикасност (91,2%), а 24 дана након третирања

препарат Harpun је испољио ефикасност од 90%, док је Decis 250 EC имао нешто нижу
ефикасност 88,3%. Ефикасност препарата на бази хлорпирифоса (Pyrinex 25 SC),14 дана
након третирања, износила је 92,9%, док је након 24 дана, ефикасност била 91,7%.
Просечан број оштећених плодова брескве након примене испитиваних инсектицида је
био на значајно нижем нивоу у односу на контролу у обе оцене, што указује на високу
осетљивост бресквиног смотавца у локалитету Челарево на испитиване инсектициде.
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Табела 2: Број оштећених плодова брескве и ефикасност инсектицида у сузбијању
бресквиног смотавца (G. molesta) на локалитету Челарево, 14 дана након третмана
14 дана од третмана
Челарево

(%)

x

хлорантранилипрол (200 g/L)

0,02

0,50

цијантранилипрол (100 g/L)

0,06

спинеторам (250 g/kg)

Sd±

E%

b

0,50

96,5

1,00

b

0,71

92,9

0,02

1,75

b

0,83

87,7

индоксакарб (150 g/L)

0,033

1,50

b

0,50

89,5

делтаметрин (25 g/L)

0,05

1,25

b

0,43

91,2

пирипроксифен (100 g/L)

0,1

1,25

b

0,58

91,2

хлорпирифос (480 g/L)

0,25

1,00

b

0,43

92,9

Контрола

/

14,25 a

2,86

/

НЗР (0,05%)

1,91

x- просечна вредност; Sd± - стандардно одступање; E%-ефикасност препарата;

Табела 3: Број оштећених плодова брескве и ефикасност инсектицида у сузбијању
бресквиног смотавца (Cydia molesta) на локалитету Челарево, 24 дана након третмана
24 дана од третмана
Челарево

(%)

x

Sd±

E%

хлорантранилипрол (200 g/L)

0,02

1,25 b

0,43

91,7

цијантранилипрол (100 g/L)

0,06

1,00 b

1,22

93,3

спинеторам (250 g/kg)

0,02

2,25 b

0,43

85,0

индоксакарб (150 g/L)

0,033

2,00 b

0,71

86,7

делтаметрин (25 g/L)

0,05

1,75 b

0,50

88,3

пирипроксифен (100 g/L)

0,1

1,50 b

0,96

90,0

хлорпирифос (480 g/L)

0,25

1,25 b

0,58

91,7

Контрола

/

15,0 a

4,12

/

НЗР (0,05%)

2,76

x- просечна вредност; Sd± - стандардно одступање; E%-ефикасност препарата;
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5.2. Број оштећених плодова брескве и ефикасност инсектицида у сузбијању
бресквиног смотавца (G. molesta) на локалитету Шишатовац
Резултати испитивања ефикасности препарата Exirel SE, Coragen 20 SC, Delegatе
250 WG, Avaunt 15 EC Decis 250 EC, Harpun и Pyrinex 25 SC у сузбијању бресквиног
смотавца (G. molesta) у засаду брескве, на локалитету Шишатовац приказани су у
табелама 4-5. Препарати на бази цијантранилипрола (Exirel) и хлорантранилипрола
(Coragen 20 SC), 14 дана након третирања, испољили су високу ефикасност (93%) и
(95,3%) у сузбијању G. molesta. Такође и 24 дана од примене ефикасност наведених
инсектицида је и даље била висока и износила је 87-91,7%. Препарат Avaunt 15 EC, 14
дана након третирања, испољио је ефикасност од 90,7%, док је 24 дана након третирања
ефикасност била 87%. Препарат Delegatе 250 WG, 14 дана након третирања, испољио је
ефикасност од 83,7%, док је 24 дана након третирања ефикасност износила 82,6%.
Ефикасност препарата Decis 250 EC, 14 дана након третирања је износила 86,4%, а 24
дана након третирања 87%. Препарат Harpun је 14 дана након третирања испољио
ефикасност од 90,7% док је након 24 дана ефикасност била 93,5%. Ефикасност
препарата Pyrinex 25 SC, 14 дана након третирања је била 88,4%, док је 24 дана од
третирања износила 89,1%.
Број оштећених плодова брескве у оба оцене на локалитету Шишатовац, у варијантама
где су примењени инсектициди био је на значајно нижем нивоу у односу на контролу
што указује на високу осетљивост бресквиног смотавца на испитиване инсектициде на
поменутом локалитету.
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Табела 4: Број оштећених плодова брескве и ефикасност инсектицида у сузбијању
бресквиног смотавца (G. molesta) на локалитету Шишатовац, 14 дана након третмана
14 дана од третмана
(%)

x

хлорантранилипрол (200 g/L)

0,02

0,50

цијантранилипрол (100 g/L)

0,06

спинеторам (250 g/kg)

Шишатовац

Sd±

E%

b

0,50

95,3

0,75

b

0,83

93,0

0,02

1,75

b

1,48

83,7

индоксакарб (150 g/L)

0,033

1,00

b

0,71

90,7

делтаметрин (25 g/L)

0,05

1,50

b

0,83

86,4

пирипроксифен (100 g/L)

0,1

1,00

b

0,50

90,7

хлорпирифос (480 g/L)

2,5

1,25

b

0,50

88,4

1,78

/

Контрола

/

10,75 a

НЗР (0.05%)

1,80

x- просечна вредност; Sd± - стандардно одступање; E%-ефикасност препарата;
Табела 5: Број оштећених плодова брескве и ефикасност инсектицида у сузбијању
бресквиног смотавца (G. molesta) на локалитету Шишатовац, 24 дана након третмана
24 дана од третмана
Шишатовац

(%)

x

Sd±

E%

хлорантранилипрол (200 g/L)

0,02

1,50

b

0,87

87,0

цијантранилипрол (100 g/L)

0,06

1,00

b

0,71

91,3

спинеторам (250 g/kg)

0,02

2,00

b

1,22

82,6

индоксакарб (150 g/L)

0,033

1,50

b

0,50

87,0

делтаметрин (25 g/L)

0,05

1,50

b

0,87

87,0

пирипроксифен (100 g/L)

0,1

0,75

b

0,95

93,5

хлорпирифос (480 g/L)

0,25

1,25

b

0,71

89,1

1,80

/

Контрола

/
НЗР (0.05%)

11,50 a

1,37

x- просечна вредност; Sd± - стандардно одступање; E%-ефикасност препарата;
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Употреба пестицидних материја сваке године све више расте у циљу заштите усева али
на тај начин се остварују и нежељени ефекти који се огледају у загађењу животне
средине и контаминацији хране (William et al., 1995). Употреба пестицида је врло
учестала у савременој пољопривредној производњи. Међутим, интензивна или
непримерена употреба пестицида може довести до фитотоксичности, са штетним
ефектима на раст и развој биљака.
Мониторинг ефикасности инсектицида у сузбијању G. molesta требало би да буде
редован,

уз

увођење

праћења

осетљивости

дате

врста

према

примењеним

инсектицидима, узимајући у обзир да је толерантност према неким инсектицидима већ
евидентирана у свету, као и унакрсна резистентност (Charmilot et al., 2003).
Испитивање спроведено током 2010. године такође је потврдило високу токсичност
хлорантранилипрола на гусенице G. molesta (Jones et al., 2010). Препарат на бази
хлорантранилипрола има врло ниску токсичност за сисаре (акутне и хроничне), високу
токсичност за циљане штеточине, јаке ови-ларвицидне и ларвицидне особине,
дуготрајну заштиту усева и засада и без унакрсне резистентности на било који
постојећи инсектицид (Bassi et al., 2009). Самостално или у програму ротирања са
препаратом на бази индоксакарба, хлорантранилипрол је обезбедио висок ниво
контроле јабучног смотавца (C. pommonela), преко 90% (Bassi et. al., 2009). Што је у
складу са нашим резултатима где је препарат на бази хлорантранилипрола показао
ефикасност од 92,6% за G. molesta.
Тамаш

и

сар.

(2015)

су

испитивали

ефикасност

диамидних

инсектицида

(цијантранилипрол и хлорантранилипрол), у сузбијању бресквиног смотавца на два
локалитета (Радмиловац и Винча). Резултати њихових испитивања указују на високу
ефикасност препарата на бази цијантранилипрола и хлорантранилипрола (92,0 – 98,7%),
што је у складу са нашим истраживањем, јер су наведени инсектициди у нашем
испитивању испољили високу ефикасност (87 – 96,5%). Према Мilanese et al. (2014),
резултати испитивања спроведених на 19 локалитета, са препаратом на бази
цијантранилипрола показали су високу ефикасност у сузбијању G. molesta, у засадима
брескве и нектарине. Захваљујући високој ефикасности, селективности, и повољним
токсиколошким и еко-токсиколошким особинама, цијантранилипрол може бити
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значајан за управљање резистентношћу инсектицида и у интегралним програмима за
контролу штеточина (ИПМ) (Bassi et al., 2009; Milanese et al., 2014). У јако
инфестираним воћњацима у Италији, током 2014. године изведено је 6 огледа како би се
испитала ефикасност спинеторама у сузбијању јабучног смотавца и крушкине буве. У
овим испитивањима препарат на бази спинеторама испољио је високу ефикасност у
сузбијању поменутих штеточина. Током испитивања није било штетних ефеката на
корисне артроподе, секундарне инсекте у засадима третираним спинеторамом (Boselli &
Scannavini, 2014). Пиретроиди (делтаметрин) су модулатори натријумових канала,
контактни и дигестивни инсектициди који брзо делују на нервни систем при чему се код
инсеката јављају карактеристични симптоми. Имају високу иницијалну токсичност
или "knock-down" ефекат који је карактеристичан само за пиретроиде, а понекад долази
до оживљавања инсеката, због чега се често користе у комбинација са органофосфатима
или карбаматима (Јањић, 2005).
Аналози јувенилних хормона (пирипроксифен) представљају подгрупу регулатора
развоја инсеката, који ометају физиолошке процесе због чега они након извесног
времена угињавају (Lemić i Bažok, 2011). Биохемијски ефекти аналога јувенилних
хормона су веома комплексни, а односе се на утицај у ларвеном и адултном стадијуму
развића инсеката. Ови регулатори раста утичу на физиологију морфогенезе,
репродукције и ембриогенезе. Испољавају своје деловање на баланс хормона у телу
инсекта, што се у многим случајевима одражава на ембриогенезу, метаморфозу и
формирање одраслог инсекта. Ефекат деловања ових једињења је најизраженији у фази
преласка инсекта из стадијума ларве у стадијум лутке. Аналози јувенилних хормона
испољавају и овицидно и ларвицидно дејство. Ако се јаја инсеката третирају након фазе
бластокинезе, овицидног деловања нема, али се утицај регулатора раста уочава током
метаморфозе (Згомба, 2014).
Индоксакарб испољава контактно, дигестивно, ларвицидно и овицидно дејство на
инсекте. Делује тако што инхибира улаз натријумових јона у нервне канале у нервном
систему и изазива тремор, престанак исхране, парализу и смрт, која се испољава од 2 до
8 сати код циљаног инсекта (Zhang, 2014).
Хлорпирифос који припада групи органофосфата делује на ацетилхолинестеразу,
инхибира разградњу ацетилхолина на холин и ацетат. Накупљање ацетилхолина у
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ћелији доводи до отежане неуротрансмисије, грчења мишића, тремора и угинућа. Делује
контактно, дигестивно и инхалационо (Roberts et al.., 1999; MacBean, 2012).Ова
једињења су веома заступљена у свету јер се не накупљају и акумулирају у ланцу
исхране (Згомба, 2014).
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6. ЗАКЉУЧАК
На основу изведених испитивања и остварених резултата о ефектима
примењених инсектицида у сузбијању бресквиног смотавца (Grapholita molesta) у
засадима брескве на локалитетима Шишатовац и Челарево могу се извести следећи
закључци:


Резултати остварени током огледа на локалитету Челарево указују на високу
ефикасност

препарата

на

бази

цијантранилипрола

(92,9-93,3%)

и

хлорантранилипрола ( 91,7-96,5%);


Високу ефикасност су испољили и препарати на бази пирипроксифена (9091,2%) и хлорпирифоса (91,7-92,9%);



Ефикасност препарата на бази делтаметрина и индоксакарба, на локалитету
Челарево, се кретала од 86,7% до 91,2%;



На локалитету Шишатовац, високу ефикасност су испољили препарати на
бази цијантранилипрола (91,3% – 93%) и хлорантранилипрола (87-95,3%);



Такође, испољена је висока ефикасност препарата на бази индоксакарба (87 90,7%) и пирипроксифена (90,7-93,5%);



На локалитету Шишатовац препарат на бази хлорпирифоса је испољио
ефикасност од 88,4 до 89,1%, а на бази делтаметрина 86,4-87%;



Најмању ефикасност на оба локалитета испољио је препарат на бази
спинеторама (82,6-87,7%).

Просечан број оштећених плодова брескве на оба локалитета, након примене
инсектицида био је на значајно нижем нивоу у односу на контролу што указује на
високу осетљивост бресквиног смотавца на испитиване инсектициде на поменутим
локалитетима.
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