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ДИНАМИКА ДЕГРАДАЦИЈЕ ИНСЕКТИЦИДА ХЛОРАНТРАНИЛИПРОЛА У
ПЛОДОВИМА КРУШКЕ

РЕЗИМЕ
Крушкина бува (Psylla pyri) представља једну од најзначајнијих штеточина крушке. У
овом раду праћена је динамика деградације и одређен полу-век разградње инсектицида
хлорантранилипрола у плодовима крушке. Оглед је постављен на локалитету Кула, а
примењен је препарат Voliam Targo 063 SC ® за сузбијање крушкине буве, фолијарно, у
концентрацији 0,1%. Крушке су у периоду третирања биле у фенофази BBCH 74.
Претходно је у складу са SANTE/12682/2019 валидована метода за одређивање
остатака хлорантранилипрола у плодовима крушке. Резултати истраживања су
показали да полу-век разградње (DT50) хлорантранилипрола у плодовима крушке
износи 2,76 дана, што говори да каренца за овај инсектицид може бити краћи од 14
дана обзиром да је шестог дана од апликације инсектицида ниво хлоантранилипрола
био на нивоу МДК од 0,5 mg/kg.
Кључне речи: хлорантранилипрол, остаци, крушка

DISSIPATION DYNAMIC OF THE CHLORANTRANILIPROLE INSECTICIDE IN
PEAR FRUITS

SUMMARY
Psylla pyri is one of the most important pear pests. In this paper, the dissipation dynamics and

the half-life of chlorantraniliprole insecticide in pear fruits was determined. The experiment
was carried out at the locality Kula and insecticide Voliam Targo 063 SC® was foliar applied
in the concentration of 0.1%, for the control of Psylla pyri. In the period of application, the
pears were in the phenophase BBCH 74. Previously, in accordance with the
SANTE/12682/2019 document, a method for residues determination of this compound in
pear fruit was validated. The results of the study implicate the half-life (DT50) of
chlorantraniliprole in pear fruit of 2.76 days, which suggests that the pre-harvest interval of
chlorantraniliprole can be less than 14 days, as the level of the insecticide at the MRL of 0.5
mg/kg was achieved six days after the application.
Key words: chlorantraniliprole, residues, pear
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1. УВОД
Kрушка (Pyrus spp.) представља једну од најзначајнијих воћних врста и са
производњом од 23 милиона тона, у свету заузима шесто место по произведеним
количинама, одмах након агрума, банане, јабуке, манга и маслине, а уколико
посматрамо листопадно континентално воће, заузима друго место, након јабуке.
Kрушка је воће карактеристично за северну хемисферу Земље, па је самим тим
производња крушке највећа на континентима који заузимају континенталне климатске
регионе северне полулопте. Највећи произвођач крушке је Азија (18.370.025 t у 2012.
или 77,9% од укупне светске производње), следи Европа са sa oкo 10,96% светске
производње, затим следе Северна и Јужна Америка са око 5% светске производње.
Земље које су највећи произвођачи крушке су: Кина, Италија, САД, Шпанија, Русија,
Јапан, Француска и др. (Мратинић, 2016).
У савременој пољопривредној производњи су установљене тежње за постизањем
високих приноса уз одржавање што бољег квалитета самих пољопривредних
производа. Успешност ових тежњи и циљева пољопривредних произвођача у највећој
мери зависе од примене средстава за заштиту биља. Тенденције остварења високих
приноса су довеле до прекомерне и несавесне употребе средстава за заштиту биља,
услед чега неретко долази до негативних последица по околину и потрошаче самих
пољопривредних производа. Ове негативне последице се огледају у појави
резистентних популација патогена и штеточина, што има за последицу даљу
злоупотребу средстава за заштиту биља, уз повећане концентрације и већи број
третмана. Кулминација сувише учестале примене хемијске заштите доводи до
нагомилавања остатака пестицида у животној средини, а самим тим у великој мери и до
нагомилавања у пољопривредним производима који потенцијално могу представљати
опасност по здравље пoтрошача.
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Како би се избегле негативне последице и опасност по животну средину и људе, треба
тежити ка подизању свести пољопривредних произвођача о правилној апликацији и
оптимизацији дозирања и броја третмана приликом употребе средстава за заштиту
биља. Савесни произвођачи у пракси све чешће теже ка примени актуелнијих и
напреднијих производа, као и биолошких једињења, са циљем оптимизације
економичности и ефикасности самих препарата који уједно демонстрирају повољне и
поуздане резултате заштите.
Приликом заштите крушке од штеточине крушкине буве (Psylla pyri L.) ефикасно се
показала примена инсектицида хлорантранилипрола. Овај инсектицид је сврстан у
групу диамида, а поседује специфичан механизам деловања као модулатор
ријанодинских

рецептора.

Хлорантрaнилипрол

је

системик

са

израженим

трансламинарним кретањем, делује првенствено дигестивно, али и контактно, уз
изражено овицидно деловање (Друштво за заштиту биља Србије 2018).
Посматрано

са

становишта

производње

висококвалитетних

пољопривредних

производа, са акцентом на њиховој безбедности по здравље потрошача, од кључног
значаја је правовремена, редовна и строга контрола остатака пестицида у производима
који се пласирају на тржиште у свежем и/или прерађеном облику.
Имајући у виду наведено, циљ овог рада је да се утврди понашање инсектицида
хлорантранилипрола у крушкама, динамика његове разградње и каренца, како би
производ који добијемо био здравствено безбедан.
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2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ

2.1.

КРУШКА

Крушка (лат. Pyrus spp.), припада фамилији Rosaceae и спада у групу економски
најзначајнијих воћних врста у Републици Србији. Сврстана је у потфамилију Maloidaе,
као други најзначајнији представник, одмах након јабуке. Потфамилија Maloidaе поред
рода Malus и крушке (лат. Pyrus spp.), обухвата и дуњу (Cydonia oblonga), мушмулу
(Mespilus germanica L.) и врсте родова Aronia, Crategus, Sorbus. Две комерцијално
најзначајније врсте крушке су Pyrus communis (обична дивља крушка) и Pyrus pyrifolia
(кинеска/јапанска крушка). Ово су уједно и најзначајније врсте рода Pyrus, који
обухвата укупно 22 врсте. Pyrus communis, односно обична дивља крушка се у великој
мери простире на следећим континентима: Европа, Северна Америка, Јужна Америка,
Африка и Аустралија, док се сорте Pyrus pyrifolia претежно узгајају на просторима
Кине и Јапана (Кесеровић, 2016).
Постојбина крушке је источна Азија, где се у пределу Хималаја узгајала заједно са
јабуком. Временом је почела да се шири у области Ирана, Кавказа, горњег тпка
Еуфрата и Тигра, и преко Мале Азије на Европски континент. Правом домовином
крушке се сматра Азија, али се на њеној доместикацији и развоју највише радило у
Европи (Мратинић, 2016).
Плод крушке је синкарпна коштуница, и спада у групу лажних плодова из разлога што
у процесу настанка плода, поред плодника, учествују и остали делови цвета. Мезокарп,
односно меснати део плода, настаје из ткива цветне ложе који се назива хипантијум, а
од плодника настају мањи део мезокарпа и ендокарп (Кесеровић, 2016).
Плод крушке поседује изузетну биолошку вредност и из тог разлога је веома цењен на
светском и домаћем тржишту. Свежи плодови садрже и до 20% суве материје, 9-15%
укупних шећера, 0,3-0,6% органских киселина, 0,8-1,5% целулозе, знатне количине
танина, пектина, минералних материја, витамина и других значајних једињења. Због
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ових особина, плод крушке се користи у производњи сокова, каша за бебе, компота,
мармелада, џемова, ракија и др. (Мратинић, 2016).
Приликом производње и узгајања, ово воће се у последњих неколико деценија суочава
са великим проблемима и препрекама у вези са осетљивошћу сорти на проузроковаче
болести (бактеријска пламењача, чађава краставост и др.) које имају изузетно негативне
последице на квалитет плодова, родност крушке, као и приносе. Како би се ово у што
већој мери предупредило, у производњи крушке се захтева интензивна употреба
средстава за заштиту биља, чиме се поскупљује узгој, а у исто време се утиче на
здравствену безбедност (Мратинић, 2016).

Слика 1: Засад и берба крушке (Анонимус 1, 2)

2.2.

ПРОИЗВОДЊА КРУШКЕ У СВЕТУ И СРБИЈИ

Према ФАО (Међународна организација за пољопривреду и исхрану) у светској
производњи континенталних, листопадних воћака, крушка заузима друго место из
јабуке, са годишњом светском производњом од 23.919.075 тона у 2019. години. Према
овим подацима може се закључити да је крушка доживела константан раст у приносима
на годишњем нивоу у свету, али тренд раста површина под крушком је почео да опада
од 2016. године. Као што је већ поменуто, највеће количине крушке се произведу у
Азији, а затим у Европи (FAO, 2020).
У периоду између Другог светског рата и осамдесетих година двадесетог века, Европа
је била доминантан континент по производњи овог воћа са производњом од 4.451.000 –
3.556.343 тоне или око 60,2-39,8% укупне светске производње. Овај тренд који је био
заступљен у току друге половине претходног века се данас практично не може
препознати. Наиме, 2019. године, Европа је имала учешће од свега 15,6% у укупној
светској производњи (Мратинић, 2016).
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Насупрот Европском опадајућем тренду, Азија је успоставила стабилан раст у
површинама под засадима крушке, као и константном порасту приноса, да би почетком
деведесетих година постала континент број један по производњи овог воћа. Данас је
удео Азије у укупној светској производњи 71,4%. Један од кључних разлога за овакав
пад у производњи од стране Европског континента се огледа пре свега у
предоминантном узгоју искључиво сорте Pirus communis, која је веома осетљива на
проузроковаче болести (бактеријска пламењача крушке Erwinia amylovora – или
микоплазматично сушење – Pear decline) које умногоме утичу на родност и принос
крушке. Азијске сорте које доминирају у погледу преференција производње: P. serotina,
P. ussuriensis i P. bretshneideri, су много отпорније и толерантније на проузроковаче
болести, као и на неповољне еколошке услове попут мраза (Мратинић, 2016).
У комерцијалном гајењу крушке, користе се највише висококвалитетне Европске и
светске сорте као што су: Виљамовка, Фетелова, Пакхамс тријумф, Красанка, идр.
Већина постојећих засада је подигнуто на вегетативним подлогама, са пирамидалном
круном и косим гранама, док су доста ређи узгојни облици са витким вретеном и
густим склопом. Највећи проблем старих засада јесте осетљивост према бактериозној
пламењачи (Erwinia amylovra) (Мратинић, 2016).
Сорте крушке значајне у свету: Виљамовка (Williams Christbrine Bartlett) Вел.
Британија, Црвена виљамовка (Max red Bartlett) САД, Јунска лепотицца (Bella di
Giugno) Италија, Јулска шарена (Coloree de Juillet) Француска, Кошија рана (Coscia
Precoce) Италија, Жифардова масловка (Beurre Giffard) Francuska, Тревушка (Precoce da
Trevoux) Француска, Клапова љубимица (Clapp’s favourite) САД, Рана моретинијева
(Butirre Precoce Morettini) Италија, Гијотка (Docteur Jules Guyot) Француска, Санта
марија (Santa Maria) Италија, Хардијева масловка (Beurre Hardy) Француска, Конферанс
(Conferrence) Вел. Британија, Гран шампион (Grand Champion) САД (Мратинић, 2016).
Крушка је после шљиве и јабуке најзначајнија воћна врста у Србији. Годишње се у
нашој земљи произведе око 50.300 тона (2010/12 год.) на површини од око 12.333
хектара, уз просечно постигнут принос од 4,24 тоне по хектару, што би указивало на
екстензивнан тип производње. У укупној воћарској производњи у Србији, крушка
заузима 7%. Разлози ниског просечног приноса у нашој земљи могу се подупрети
чињеницом да се више од 80% укупних површина под овим воћем налази на приватном
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сектору, где доминирају домаће, аутохтоне сорте које имају велике осцилације у
родности услед екстензивног начина узгоја (Мратинић, 2016).
Најзначајније српске сорте су Јунско злато i Шампионка, Института за воћарство, у
Чачаку. У засадима крушке у Србији се највише гаје Виљамовка и Јунска лепотица
(Слика 2).

Слика 2. Сорте крушке Williams Christbrine Bartlett и Bella di Giugno (Анонимус 3, 4)
Сорта Виљамовка је стара енглеска сорта развијена као спонтани сејанац 1796. године.
Представља најраспрострањенију светску сорту, а код нас водећу што се тиче овог
воћа. Једна је од најотпорнијих према раним мразевима, сазрева у другој половини
августа и може бити ускладиштена од 2 до 5 месеци. Плод је крупан, тежине око 180 g,
са типичним неравнинама у доњој трећини плода које су карактеристика ове сорте.
Плод је изузетног укуса и мириса и због свих позитивних особина сматра се
најквалитетнијом сортом крушке, а неки је сматрају и најбољом сортом воћа генерално
(Мратинић, 2016).

2.3.

ПРОУЗРОКОВАЧИ БОЛЕСТИ КРУШКЕ

Крушка је веома осетљива воћна врста. Од микоза се најпре могу издвојити чађава
краставост плода (Venturia pyrina), лисна пегавост крушке (Mycosphaerella pyri), рђа
крушке (Gymnosporangium sabine), рак ране на гранама крушке (Nectria ditissima).
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Најзначајније бактериозе су бактериозна пламењача крушке (Erwinia amylovora) и рак
корена крушке (Bacterium tumefaciens).
Од вироза се истиче мозаик крушке (Ивановић, 2017).

2.4.

ШТЕТОЧИНЕ КРУШКЕ – PSILLA PYRI

Крушка је подложна нападу већег броја штеточина попут крушкиног смотавца
(Carpocapsa pyrivora), крушкиног цветоједа (Anthonomus cintrus), крушкине осе
(Hoplocampia brevis), крушкине буве (Psilla pyri), крушкине стенице (Stephanitis pyri),
калифорнијске штитасте ваши (Aspidiofus perniciosus), зелене лисне ваши (Aphis pormi)
и др.
Крушкина бува представља једну од најзначајнијих штеточина у интензивним засадима
крушке, једнако због директних оштећења које наносе, али такође и индиректних штета
због своје карактеристике као вектора преносника многих паогена који нападају
крушку. Директне штете се огледају у сисању сокова из листова, плодова и пупољака
биљке, а од стране ларви и имага ове штеточине. Симптоми су приметни у облику
исушивања цветних пупољака и опадања листова што уједно и смањује родност саме
воћке. Насупрот томе, индиректне штете наносе ларве што се манифестује појавом
гљиве чађавице (Cladosporium spp.), услед чега долази до прекривања површине
листова и плодова, који тамне и у неким случајевима, долази до опадања листова. Ова
врста има више (углавном 5) генерација у току године, као и веома велики потенцијал
размножавања, те услед недостатка предатора, патогена и других потенцијалних
регулатора бројности, долази до пренамножавања ове штеточине. Услед овако
интензивних и јаких напада крушкине буве, у нашој земљи долази до крчења засада
крушке због немогућности контроле штеточине хемијским мерама заштите. Што се
тиче морфологије крушкине буве, веома је карактеристичан сезонски диморфизам где
се летње и зимске форме разликују по величини и боји, као и карактеристикама
отпорности на инсектициде и абиотичке услове. Летња фоорма крушкине буве је
величине 2,6-3,2 mm и жућкасте боје, док је летња форма величине 3,1-3,6 mm и
тамније боје. Јаја крушкине буве су овалног облика, дужине 0,3 mm, у почетним фазама
светложуте боје, а касније долази до промене боје у наранџасту (Алмаши, 2004).
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Слика 3. Psilla pyri, медна роса и јаја положена на листу крушке (Анонимус 5, 6, 7)
Полагање јаја се врши на младим листовима и врховима летораста, у рано пролеће, у
време бубрења пупољака. Једна женка може да положи и до 450 јаја, из којих се излегу
ларве које се хране сишући сокове из листова, пупољака, младара и др. (Мратинић,
2016).
Сузбијање крушкине буве треба схватити веома озбиљно од самог старта, са обавезним
редовним хемијским третманима у зимском периоду, да би се правовремено уништила
јаја, као и имага инсекта. Примарни део заштите је потребно вршити у периоду када су
ларве тек на почетку свог развоја, односно у периоду интензивног лучења медне росе.
За хемијско сузбијање крушкине буве се најчешће употребљавају препарати на бази
следећих активних материја: абамектин, клотианидин, диметоат, циперметрин,
малатион, фенитротион, ламбда-цихалотрин, хлорантранилипрол, дифлубензурон, и др.
(Баги, 2012).

2.5.

ПРИМЕНА ПЕСТИЦИДА У ЗАШТИТИ КРУШКЕ

Под пестицидима сматрамо хемијска једињења неорганског, органског и природног
порекла, који се употрбљавају за заштиту биљака од патогена и штеточина, односно без
чије употребе се не би могло замислити функционисање савремене пољопривредне
производње. Средства за заштиту биља су директно заслужна за очување стабилних
приноса, као и пружање могућности да се постигну виши приноси из године у годину
уз постизање високог квалитета пољопривредних производа. Термин пестицид своје
порекло вуче из латинских појмова pestis–зараза, болест и cedere убити, уништити.
Период тридесетих и четрдесетих година претходног века је означио велики напредак у
фитофармацеутским истраживањима и развоју средстава за заштиту биља, односно
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проналаску нових једињења чијом се правовременом и савесном применом постиже
квалитетна заштита од патогена и штеточина, као и висок принос и уштеда радне снаге
(Шовљански и Лазић, 2007).
Значај примене хемијских средстава за заштиту биља се пре свега огледа у стабилној
чињеници, према знаничним подацима из ФАО, да уколико би човечанство прекинуло
са употребом пестицида у трајању од годину дана, велики број болести и штеточина би
смањили ниво светске производње хране за 25-30%, док би губици у количини
ускладиштених производа били 10-15% (Шовљански и Лазић, 2007).
Сагледавајући све предности које доноси употреба пестицида, ипак они са собом носе
одређени ризик приликом примене, који уколико се апликација врши несавесно, могу
да оставе озбиљне последице на животну средину. Један од највећих потенцијалних
проблема је нагомилавање пестицида у храни, односно пољопривредним производима,
који веома често могу имати негативан утицај на човека. Негативне последице се
огледају и у остацима пестицида у земљишту, водама, седименту. Један од главних
разлога за овакав потенцијални развој негативних последица јесте прекомеран број
апликација пестицида, који уједно проузрокују појаву резистентности одређених
штетних врста, услед чега се додатно повећава број третмана пестицидима.
Хемијска заштита крушке представља најважнији корак у гајењу крушке. Потребно је
заштитити воће у свим фенофазама, како би плодови били високог квалитета. За
ефикасну заштиту крушке, потребно је извршити између 12 и 15 третмана у току
године (Мратинић, 2016).

2.6.

ИНСЕКТИЦИДИ

Инсектициди представљају неорганска, органска и биолошка средства која се
употребљавају за заштиту биљака од штеточина попут инсекатских врста. Реч
инсектицид потиче од латинсих речи (insect – инсект, caedere – убити) и самим тим
означава сузбијање односно контролу степена штетности инсеката, њихову бројност,
као и потенцијал размножавања јединки (Gupta, 2019).
Инсектициди представљају једну од најзначајнихих група пестицида и то је
поткрепљено чињеницом да на свету постоји преко милион врста инсеката које се
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хране пољопривредним усевима, а од тог броја је око 700 врста причињава највећи део
штете усевима на глобалном нивоу (Ware, 2004).
Један од основних захтева при оцењивању ефикасности, формулацији и синтези
инсектицида су селективност и токсичност препарата. Од великог значаја је ефикасно
деловање инсектицида на штетног инсекта којег сузбија, али истовремено је веома
важно да препарат нема негативне ефекте на биљку која се третира.
Постоји неколико класификација инсектицида, те бисмо их могли представити на
следећи начин:
Према начину примене:


За зимско третирање воћака и винове лозе



За примену преко земљишта



За третирање семена, расада и садног материјала



За фолијарно третирање



За сузбијање штеточина у складишним просторима



За третирање дрвне грађе

Према фази развоја инсекта у којој се примењују:


Овициди



Ларвициди



Адултициди

Према начину деловања:


Контактни (дејство на месту контакта)



Дигестивни (дејство по уношењу у организам)



Инхалациони (дејство након удисања)



Регулатори раста и развоја (утичу на метаболичке процесе инсеката)



Репеленти (одбијају инсекте)

Веома је важно водити рачуна о томе да се третмани изводе одговорно и рационално, а
уз то да број апликација буде оптимизован и у складу са реално потребним количинама
да би се постигао жељени ефекат, а како би се избегла могућност појаве резистентности
инсекатских врста (Згомба, 2014).
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2.6.1. Антранилни диамиди
Антранилни диамиди представљају једну од новијих класа инсектицида. Главни
представници су флубендиамид, хлорантранилипрол и цијантранилипрол. Откриће ове
групе инсектицида, као и сваке нове класе је веома значајан корак у борби против
појаве резистентности инсекатских врста на већ присутне инсектициде. Начин, односно
механизам деловања антранилних диамида се огледа у снажној активацији
ријанодинског

рецептора,

уз

ослобађање

ускладиштеног

калцијума

из

саркоплазматичног ретикулума који узрокује поремећај регулације контракције
мишића инсеката (Cordova, 2006).
Хомеостаза калцијума игра кључну улогу у правилном функционисању ћелије, као и
контролисању функција мишића. У координацији мишићних контракција учествују два
типа калцијумових канала: канале који дозвољавају екстерни улазак калцијума у ћелију
и канале ријанодинских рецептора, које таргетирају антранилни диамиди (Lahm, 2005).

Слика 4. Структурне формуле флубендиамида, хлорантранилипрола и
цијантранилипрола (Анонимус 8, 9, 10)
Две

најзначајније

активне

материје

из

групе

антранилних

диамида

су

хлорантранилипрол и цијантранилипрол, који су показали ефикасност у сузбијању
великог

броја

инсекатских

врста

у

заштити

поњопривредних

усева.

Хлорантранилипрол испољава високу ефикасност при сузбијању инсеката из фамилије
Lepidoptera, док цијантранилипрол има веома широк спектар деловања уз изражене
ефекте ка великом броју инсеката, услед унапређених системичних особина (Selby,
2016).
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Велика предност ових активних материја је њихова селективност према корисним
артроподама и услед системичне активности и резидуалног дејства, веома су погодни за
третирање семена или за фолиарну примену у заштити. Ове материје су показале висок
потенцијал да замене неоникотиноиде и пиретроиде у сузбијању инсеката, међутим,
недостатак антранилних диамида је њихова висока производна цена (Schmidt-Jeffris,
2016).
2.6.2. Хлорантранилипрол
Хлорантранилипрол (слика 5) је инсектицид развијен од стране DuPont, за веома
широку примену у сузбијању штеточина у великом броју пољопривредних усева и
засаада. Овај инсектицид је развијен са циљем да сузбија врсте из фамилије
Lepidoptera, Coleoptera и Diptera. Испољава контактно и дигестивно деловање, а такође
има и овицидно и ларвицидно деловање на све ларвене стадијуме, као и адултицидно
дејство које се веома добро показало код кромпирове златице (Bassi, 2007).
Комерцијални називи препарата регистриваних у Републици Србији: Coragen 20
SC
Други називи: DPX-E2Y45
Генерички назив: хлорантранилипрол (енг. Chlorantraniliprole)
IUPAC назив: 3-bromo-N-[4-hlor-2-metil-6-(metilkarbamoil)fenil]-1-(3-hlor-2- piridin-2il)-1H-pirazol-5-karboksamid
Емпиријска формула: C18H14BrCl2N5O2
CAS број: 500008-45-7 (ЕPA, 2008).

Слика 5. Тродимензионални модел молекула хлорантранилипрола
(https://www.pesticidy.ru/active_substance/chlorantraniliprole)
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Физичко хемијска својства хлорантранилипрола:
Боја:

бела кристална супстанца

Тачка топљења:

208-210 oC

Густина:

95,9% на 20 oC

Запреминска маса:

483,15 g/cm3

pH вредност:

5,77 на 20 oC

Растворљивост: у ацетону, ацетонитрилу, метанолу, дихлорметану, води...
Спектар деловања хлорантранилипрола:


Cydia pomonella - јабукин смотавац



Cydia molesta - бресквин смотавац



Psilla pyri - крушкина бува



Leucoptera scitella - минер тачкастих мина



Lobesia botrana - пепељасти гроздов мољац



Leptinotarsa decemlineata - кромпирова златица



Pieris brassicae - велики купусар



Pieris rapae - мали купусар



Plutella xylostella - купусов мољац



Ostrinia nubilalis - кукурузни пламенац



Helicoverpa armigera - памукова совица
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Tабела 1. Примена хлорантранилипрола (Средства за заштиту биља у промету у Србији, 2021)
Биљна
врста

Назив препарата

Штетни
инсект

Количина
примене

Кукуруз

Coragen 20 SC
хлорантранилипрол

Кукурузни
пламенац,
памукова
совица

0,1-0,15
l/ha

Кромпир

Coragen 20 SC
хлорантранилипрол

Кромпирова
златица

50-60
ml/ha

Coragen 20 SC
хлорантранилипрол

Памукова
совица

0,14-0,02
l/ha

Coragen 20 SC
хлорантранилипрол

Мољац
парадајза

0,175-0,2
l/ha

Coragen 20 SC
хлорантранилипрол

Мали
купусар и
купусов
мољац

0,14-0,2
l/ha

Coragen 20 SC
хлорантранилипрол

Јабукин
смотавац

Coragen 20 SC
хлорантранилипрол

Минер
тачкастих
мина

Време
примене
У време
полагња јаја,
до времена
пиљења
гусеница
Када
преовлађују
млађи узрасти
ларви
На почетку
пиљења
гусеница
У време
полагања јаја
и појаве нових
гусеница
У време
полагања јаја,
пре пиљења
гусеница
У време
полагања јаја,
пре пиљења
гусеница

Парадајз

Купус

Јабука

0,0160,02%

У време
прецветацвања

Бресква

Coragen 20 SC
хлорантранилипрол

Бресквин
смотавац

0,16-0,2
l/ha

Винова
лоза

Coragen 20 SC
хлорантранилипрол

Жути и
пепељасти
гроздов
мољац

0,0150,018 %

Пре
убушивања
гусенице у
врхове
летораста
У време
полагања јаја,
пре пиљења
гусеница

Каренца MБТ

14 дана

2

14 дана

2

1 дан

2

1 дан

2

7 дана

2

14 дана

2

14 дана

2

14 dana

2

28 dana

2

Деградација хлорантранилипрола у животној средини
Деградација у земљишту: Аеробна деградација хлорантранилипрола се примарно
одвија абиотском путем, дехидратацијом до облика IN-EQW78, уз пропратну
диметилацију формирајући IN-GAZ70. Полувек разградње хлорантранилипрола у
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земљишту се процењује на преко 100 дана а некада и до 1000 дана. Сматра се веома
перзистентном активном материјом.
Деградација у води: Хидролиза овог инсектицида у води зависи од pH вредности.
Хлорантранилипрол се сматра стабилним на pH вредностима 4 и 7, али се хидролизује
на pH 9 са полувеком разградње до 10 дана. Разградњом ове активне материје у води
настаје IN-EQW78.
Деградација у ваздуху: Низак напон паре хлорантранилипрола указује на низак
потенцијал

за

испаравање

из

земљишта.

Процењени

губици

аплицираног

хлорантранилипрола са третираног земљишта су мањи од 0,01 % у року од 24 сата.
Скраћенице које се користе за производе метаболизма:
IN-DBC80: 3-Бромо-1-(3-хлоро-2-пиридинил)-1Х-пиразол-5-карбоксилна киселина
IN-EQW78: 2-[3-Бромо-1-(3-хлоро-2-пиридинил)-1Х-пиразол-5-ил]-6-хлоро-3, 8диметил4(3Х)-квиназолонон
IN-ECD73: 2,6-дихлоро-4-метил-11Х-пиридо[2,1-б]квиназолин-11-он
IN-F9N04:N-[2-(Аминокарбонил)-4-хлоро-6-метилфенил]-3-бромо-1-(3-хлоро-2пиридинил)1Х-пиразол-5-карбоксамид
IN-F6L99: 5-Бромо-Н-метил-1Х-пиразол-3-карбоксамид
IN-GAZ70: 2-[3-Бромо-1-(3-хлоро-2-пиридинил)-1Х-пиразол-5-ил]-6-хлоро-8метил4(3H)-квиназолинон
IN-H2H20: 3-Бромо-Н-[4-хлоро-2-[[(хидроскиметил)амино]карбонил]-6-метилфенил]1(3-хлоро-2-пиридинил)-1Х-пиразол-5-карбоксамид
IN-HXH44: 3-Бромо-Н-[4-хлоро-2-(хидроксиметил)-6-[(метиламино)карбонил]фенил]1(3-хлоро-2-пиридинил)-1Х-пиразол-5-карбоксамид
IN-L8F56: 2-Амино-5-хлоро-3-[(метиламино)карбонил]бензоична киселина
IN-LEM10: 2-[5-Бромо-2-(3-хлоро-пиридин-2-ил)-2Х пиразол-3-ил]-6-хлоро-3,4дихидро-3-метил-4-оксо-8-квиназолинкарбоксилна киселина

15

Лука Малешевић

Мастер рад

IN-K9T00: 3-Бромо-Н-[4-хлоро-2-(хидроксиметил)-6[[(хидроксиметил)амино)карбонил]фенил]-1-(3-хлоро-2-пиридинил)-1Х-пиразол-5карбоксамид
IN-K3X21: 2-[3-Бромо-1-(3-хлоро-2-пиридинил)-1Х-пиразол-5-ил]-6-хлоро-8(хидроксиметил)-3-метил-4(3Х)-квиназолинон
IN-K7H29: 2-[3-Бромо-1-(3-хлоро-2-пиридинил)-1Х-пиразол-5-ил]-6-хлоро-8(хидроксиметил)-4(3Х)-квиназолинон
IN-KAA24: 2-[[[3-Бромо-1-(3-хлоро-2-пиридинил)-1Х-пиразол-5-ил]карбонил]амино]5хлоро-3-[(метиламино)карбонил]бензоична киселина (www.fao.org).

2.7.

ОСТАЦИ ПЕСТИЦИДА И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА О
ОСТАЦИМА ПЕСТИЦИДА

Пиликом примене средстава за заштиту биља, мањи или већи део примењиване
количине се задржава на биљци у оређеном временском периоду. Способност
задржавања пестицида у биљци, води, земљишту се назива перзистентност.
Класификација пестицида се врши према перзистентности, односно брзини разградње,
на основу биолошког полувека разградње – DT50 – времена које треба да протекне да би
се иницијална количина, на или у биљци разградила за 50%. Ово време се изражава у
данима. Која количина пестицида ће се задржати на биљци, зависи од мноштва фактора
као што су физичко-хемијске особине примењиваног средства, начин и облик примене,
састав и облик формулације, тип земљишта и влажност итд. (Шовљански и Лазић,
2007).
Количина која се након примене налази на биљним органима назива се депозит. Услед
дејства атмосферских али и других фактора, највећи део се губи, док се остатак
задржава на површини биљног органа или унутар њега где подлеже процесима
адсорпције, транспорта, фоторазградње и деградације. Део у самим биљним органима и
ткивима који је изложен наведеним процесима означен је као резидуе или остатак.
Резидуе пестицида су остаци пестицида, укључујући остатке активних супстанци,
метаболита и/или производа који настају као резултат њиховог разлагања или као
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производ реакције активних супстанци које се употребљавају или су се раније
употребљавале у средствима за заштиту биља, а који су присутни у или на биљним или
животињским производима, укључујући и оне које могу настати као последица
употребе у заштити биља, ветеринарској медицини и употребом биоцида („Службени
гласник РС”, број 22/18).
Остаци пестицида депоновани у храни чине један од проблема савремене производње.
Велики број, али и количина синтетичких органских материја данас се широко
употребљава у пољопривредној производњи и здравственој заштити људи или
животиња. Неке од ових супстанци се споро разграђују након примене у биљном ткиву,
те као остаци (или оригиналне супстанце) могу представљати потенцијалну или
активну опасност за човека (Бачић, 1970).
За све пестициде који се налазе на тржишту установљене су количине резидуа које и
при дуготрајном уношењу у организам, не представљају опасност по здравље људи. Те
количине су означене као прихватљиви дневни унос (ADI, od engl. Acceptable Daily
Intake) и изражавају се у мг/кг телесне масе/дан. Максимална законом дозвољена
количина резидуа у пољопривредном производу се назива толеранца, а изражава се у
mg/kg свеже намирнице. Максимално дозвољене количине (МДК) остатака пестицида
се дефинишу као „највише дозвољене количине пестицидних остатака у или на храни,
утврђених на основу принципа добре пољопривредне праксе (GAP-Good Agricultural
Practice) да би се осигурало најмање могуће излагање потрошача пестицидима
(European Food Safety Authority, 2014). Прописане вредности МДК успостављају се тако
што се врши процена краткорочне и дугорочне изложености остацима пестицида путем
хране која може бити третирана пестицидима, и поређењем тако успостављених
вредности са експерименталним вредностима прихватљивог дневног уноса (ADI) и
актуелне референтне дозе (ARfD).
Праћењем динамике разградње или деграције остатака пестицида утврђују се и
последњи рок примене пестицида пре бербе или жетве који се назива каренца, док се
појам радне каренце односи на период у коме радник не сме ући у усев или објекат у
коме је извршено третирање пестицидима (Цвјетковић, 2015).
У нашој земљи максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
утврђене су „Правилником о максимално дозвољеним количинама остатака средстава
за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње“.
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Одређене су у складу са добром пољопривредном праксом и најнижом изложеношћу
потрошача неопходном за заштиту најосетљивијих група потрошача, а изражавају се у
мг/кг испитиваног производа („Службени гласник РС”, број 22/18).
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3. ЗАДАТАК И ЦИЉ РАДА

Задатак овог Мастер рада је примена препарата Voliam Targo 063 SC® у циљу сузбијања
крушкине буве (Cacopsylla /Psylla/ pyri). Огледи ће бити постављени према стандардним
EPPO методама, на локалитету Кула, у четири понављања, док ће препарат на бази
хлорантранилипрола бити примењен фолијарно, у концентрацији од 0,1%, у време када
су крушке у фенофази BBCH 74.
Поред овог, задатака рада је развој и валидација методе за одређивање остатака
инсектицида хлорантранилипрола у плодовима крушке, високо перформантном течном
хроматографијом са DAD детектором, дефинисањем параметара екстракције и
пречишћавања, као и основних валидационих параметара у складу са захтевима
стандарда SANTE/12682/2019.
Циљ истраживања спроведених у раду је одређивање остатака хлорантранилипрола у
плодовима крушке, уз праћење динамике деградације овог једињења. На основу
добијених резултата израчунаће се полу век разградње (DT 50) хлорантранилипрола у
плодовима крушке и проверити исправност прописане каренце.
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4. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА
4.1.

ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛЕДА И ПРИПРЕМА УЗОРКА ЗА АНАЛИЗУ

У циљу одређивања остатака и праћења динамике разградње инсектицида
хлорантранилипрола у плодовима крушке, оглед је постављен по стандардним
EPPO методама, на локалитету Кула (сл. 6), по принципу случајног блок система у
четири понављања. Третирање је изведено фолијарно, леђним атомизером “Solo”, уз
утрошак воде 1000 l/ha, када су крушке биле у фенофази BBCH 74.

Слика 6: Огледни воћњак у Кули (Фото: А. Жунић)
На парцели под засадом крушке сорте Williams Christbrine Bartlett постављен је оглед
(сл. 7), третирањем препаратом Voliam Targo 063 SC® (45 g/l хлорантранилипрола, 18 g/l
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абамектина), у концентрацији 0,1%. Узорковање крушке је изведено један сат након
примене, након 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 дана. Овако припремљени узроци су у
обележеним пластичним

врећицама транспортовани

припремљени просечни лабораторијски узорци

до

лабораторије,

где су

масе 100 g и до момента анализе

чувани у замрзивачу на температури -18 °C. Истовремено, за потребе валидације
методе, узорковани су и нетретирани плодови крушке.

Слика 7: Третирање и узороквање (Фото: А. Жунић)
Експериментални део испитивања обављен

је у Лабораторији за биолошка

истраживања и пестициде, Департмана за фитомедицину и заштиту животне средине,
Пољопривредног факултета у Новом Саду (сл. 8).

Слика 8: Лабораторија Пољопривредног факултета у Новом Саду (Фото: оригинал Д.
Бошковић)
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ОПРЕМА И ХЕМИКАЛИЈЕ КОРИШЋЕНИ У ИСПИТИВАЊУ
4.2.1. Опрема

•

Течни хроматограф Agilent Technologies, 1100 Serie,DAD детектор

•

Колона Zorbax Eclipse XDB-C18 (50 mm × 4.6 mm, 1.8 μm), Agilent

Technologies,
•

Филтери за мобилну фазу – Hewlett Packard, Nylon Filter Membranes 9301-

0895;

47 mm, pore size 0.45 µm,

•

Аналитичка вага Shimadzu A×200,

•

USK 1 – ултразвучна када, Sonic SR, Gadžin Han,

•

Vortex (Vortex 2 Genie Digital)

•

Центрифуга (Sigma)

•

Упаривач у струји азота (Stuart)
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4.2.2. Хемикалије


Хлорантранилипрол – аналитички стандард 99% (Dr Ehrenstorfer,

Germany)


Ацетонитрил, HPLC чистоће (''J.T.Baker'', Darmstadt, Germany),



H 3 PO 4 (''J.T.Baker'', Darmstadt, Germany),



QuECheRS Extract Pouches, EN Method Cat. N0. 5982/5650.



QuECheRS Dispersive SPE Kit, Cat. N0. 5982/5356.

4.3.

ПРИПРЕМА РАСТВОРА

Основни раствор. На аналитичкој ваги је у нормалном суду од 10 ml одмерено
9,6 mg аналитичког стандарда хлорантранилипрола чистоће 99%. Стандард је
растворен у ацетонитрилу и чуван у фрижидеру. Концентрација основног раствора била
је 0,9504 mg/ml.
Радни раствор. Разблажењем основног раствора стандарда припремљена је
серија раствора концентрације 0,05 – 9,5 μg/ml. Ове концентрације употребљене су за
испитивање приноса екстракције и дефинисања хроматографских услова коришћењем
следећих параметара:
•

Линеарност одговора детектора

•

Лимит детекције (LOD)

•

Лимит квантификације (LOQ)

•

Поновљивост

•

Тачност

•

Матрикс ефекат
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ДЕФИНИСАЊЕ ХРОМАТОГРАФСКИХ УСЛОВА

За одређивање остатака хлорантранилипрола у плодовима крушке примењена је течна
хроматографија (HPLC) са детектором са низом диода (DAD). Валидација је изведена
провером следећих параметара Линеарност одзива детектора проверена је ињектовањем раствора стандарда
хлорантранилипрола концентрације од 0,05 до 9,5 µg/ml. Израчунавањем нагиба праве
приказана је линеарност зависности површине пика од концентрације аналита.
Лимит детекције (LOD) и лимит квантификације (LOQ) су одређени на основу
односа сигнал/шум базне линије (S/N).
Поновљивост је одређена ињектовањем хлорантранилипрола концентрације 1,5 µg/ml
шест пута и проверена израчунавањем релативне стандардне девијације.
Тачност је одређена као проценат аналитичког поступка „recovery“ за познату додату
количину аналита у нетретиране узорке плода крушке.

4.5.

ПРОВЕРА ПРИНОСА ЕКСТРАКЦИЈЕ ХЛОРАНТРАНИЛИПРОЛА
ИЗ ПЛОДОВА КРУШКЕ

Издвајање хлорантранилипрола из плодова крушке изведено је применом
QuEChERS методе.
Након екстракције спроведено је пречишћавање екстракта. Нетретирани
плодови су хомогенизовани, а затиме је на ваги измерено 10 g узорка и пренесено у
полипропиленску кивету од 50 ml (сл. 9).
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Слика 9: Припремање узорака крушке (Фото: оригинал Д. Бошковић)
Овако припремљеном узорку (сл. 10) је додата одговарајућа количина стандарда
хлорантранилипрола (0,1; 1,5 и 5,0 mg/kg). Кивета je затворена и остављена у
фрижидеру преко ноћи. Након тога, кивета је снажно мућкана 1 минут, а затим је додата
пуферска смеша соли (4 g MgSO4, 1 g NaCl, 1 g трисодиум цитрат дихидрат, 0,5 g
дисодиум хидрогенцитрат сесквихидрат). Интензивно је мућкано 1 минут и
центрифугирано 5 минута на 3000 обртаја.

Слика 10: Поступак рада (Фото: оригинал Д. Бошковић)
Аликвот од 6 ml je пренесен у кивету са смешом 150 mg PSA и 900 mg MgS04,
интензивно je мућкано 1 минут и центрифугирано 5 минута на 3000 обртаја. Пречишћен
екстракт је упарен до сувог, растворен у 1 ml ацетонитрила, профилтриран кроз 0,45 μm
мембрански филтер, пренесен у виал и анализиран на HPLC/DAD (сл. 11).
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Слика 11: Поступак рада (Фото: оригинал Д. Бошковић)
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5. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ
5.1.

ОДРЕЂИВАЊЕ ХЛОРАНТРАНИЛИПРОЛА ПРИМЕНОМ
HPLC/DAD

Најбоље одређивање хлорантранилипрола у плодовима крушке постигнуто је под
условима у Табели 2.

Табела 2. Услови рада HPLC/DAD
дејонизована вода pH 2,8 са H3PO4
Мобилна фаза

ацетонитрил

Однос мобилних фаза

25/75

Температура колоне

25 °C

Проток кроз колону

0,75 ml/min

Таласна дужина DAD

230 nm

Ињектована запремина

20 µl

Ретенционо време
хлорантранилипрола

1,945 min

На сликама 12 и 14 представљени су хроматограми стандарда хлорантранилипрола у
ацетонитрилу и у матриксу крушке, док су на слици 13 дати преклопљени спектри
хлорантранилирпола у ацетонитрилу и у матриксу крушке.
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Слика 12. Хроматограм стандардног раствора хлорантранилипрола у ацетонитрилу (2
µg/ml)

Слика 13. Преклопљени спектри хлорантранилипрола у ацетонитрилу и у
матриксу крушке
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Слика 14. Хроматограм стандардног раствора хлорантранилипрола у матриксу крушке
(0,5 µg/ml)

5.2.

ПАРАМЕТРИ ВАЛИДАЦИЈЕ

Испитивањем линеарности одзива детектора, прецизности и тачности методе, матрикс
ефекта, као и одређивањем границе детекције и квантификације изводи се провера
хроматографских услова.

5.3.

ЛИНЕАРНОСТ ОДЗИВА ДЕТЕКТОРА

Линеарност одзива детектора је одређена на седам нивоа концентрација 0,05 – 9,5
µg/ml. Помоћу компијутерског програма Microsoft Office Excel 2007, добијени су
аналитички и статистички подаци методом линеарне регресије.
Зависност величине аналитичког сигнала (површине пика) од масене концентрације
стандардног раствора приказана је на Графику 1.
У опсегу испитиваних масених концентрација хлорантранилипрола постигнута је добра
линеарност одговора детектора. За регресиону једначину, коефицијент корелације
праволинијске зависности (R2) износи 0,992. Ова вредност указује да повећање
садржаја унетог једињења линеарно прати повећање површине пика.
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График 1. Линеарност одговора детектора

5.4.

ЛИМИТ ДЕТЕКЦИЈЕ (LOD) И ЛИМИТ КВАНТИФИКАЦИЈЕ
(LOQ)

Лимит детекције је одређен на основу односа сигнал/шум базне линије (S/N). S/N је
одређен мерењем сигнала аналита који се налази у ниској концентрацији и узорка без
аналита, при чему је утврђена најнижа концентрација аналита коју је могуће
детектовати. За лимит детекције узета је вредност концентрација која даје S/N=3.
Лимит квантификације одређен је аналогно одређивању LOD, према S/N=10 (Табела 3).
Табела 3. Лимити детекције и квантификације одређивања хлорантранилипрола у
узорцима крушке
Лимит детекције LOD

0,05 mg/kg

Лимит квантификације LOQ

0,16 mg/kg

С обзиром на МДК вредност од 0,5 mg/kg, лимит квантификације је довољно низак и
задовољава критеријуме SANTE/12682/2019.
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5.5.

ПРЕЦИЗНОСТ

Прецизност може да се разматра на три нивоа: поновљивост, средња прецизност и
репродуктивност. У овом раду проверена је поновљивост одређивања раствора
стандарда хлорантранилипрола у матриксу крушке.
Поновљивост је одређена ињектовањем 20 µl раствора стандарда хлорантранилипрола,
припремљеног у матриксу крушке, концентрације 1,5 µg/ml шест пута. Добијене
површине пикова приказане су у Табели 4. Резултати су статистички обрађени
(MicrosoftOfficeExcel 2007), а остварена RSD% вредност је упоређена са захтевом
SANTE/12682/2019 (Таб. 5).
Табела 4. Поновљивост површина стандарда хлорантранилипрола у матриксу крушке
Концентрација
хлорантранилипрола 1,5 µg/ml
Површина пика
154,2
156,9
152,9
154,2
154,1
155,2
X

154,58

SD

1,35

RSD%

0,87
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Вредност релативне стандардне девијације (RSD%) од 0,87% указује да је постигнута
висока репродуктивност одређивања хлорантранилипрола примењеном методом,
обзиром да су у складу са SANTE/12682/2019 прихватљиве вредноси RSD≤20%.

5.6.

ТАЧНОСТ ОДРЕЂИВАЊА ХЛОРАНТРАНИЛИПРОЛА У
УЗОРЦИМА КРУШКЕ

Као параметар тачности методе испитиван је принос екстракције (Rec, %) за три нивоа
обогаћења, 0,1, 1,5 и 5,0 mg/kg (Табела 5). Просечна вредност приноса екстракције
хлорантранилипрола из крушке постигнута овом методом је износила 83,4 – 95,9%, што
у потпуности задовољава критеријуме одређивања остатака пестицида у храни (70120%) сходно SANTE/12682/2019.
Табела 5. Тачност дређивања хлорантранилипрола у плодовима крушке
Концентрација, mg/kg

Принос екстракције, %

0,1

83,4

1,5

91,2

5,0

95,9

5.7.

МАТРИКС ЕФЕКТ

Са циљем провере присуства утицаја матрикса крушке на одговор детектора, одређен је
матрикс ефект (ME%). МЕ је одређен на основу калибрационе криве стандарда
хлорантранилипрола који је припремљен у ацетонитрилу и калибрационе криве
стандарда хлорантранилипрола у бланк матриксу крушке (График 2). Калибрација је
изведена у концентрационом опсегу 0,05- 9,5 µg/ml и израчуната према формули %ME
= нагиб CC/нагиб MC*100.
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График 2. Калибрациона крива хлорантранилипрола у бланк матриксу крушке
Ако је %ME=100, онда не постоји утицај матрикса, ако је %ME<100, онда постоји
супресија одговора детектора на времену испитиваног аналита, а ако је %ME>100, онда
постоји појачавање одговора детектора.
Тренутно не постоји регулатива која прописује дозвољено одступање за МЕ, али добра
лабораторијска пракса, сматра да је ±15% прихватљиво одступање.
Резултати одређивања ефекта матрикса крушке на одговор детектора при одређивању
хлорантранилипрола су приказани у Табели 6.
Табела 6. Резултати анализе матрикс-ефекта крушке на одређивање
хлорантранилипрола
нагиб

нагиб

СТАНДАРД

МАТРИКС

104,7

100,5

ME

ME%

1,042

104,2

ME= матрикс ефект
Добијени резултати указују да не постоји утицај матрикса крушке на сигнал
хлорантранилипрола.
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ОСТАЦИ ХЛОРАНТРАНИЛИПРОЛА У ПЛОДОВИМА КРУШКЕ

5.8.

Описана валидована метода примењена је за проверу садржаја хлорантранилипрола у
плодовима крушке, примењеног у концентрацији 0,1%. Иако је утрвђено да не постоји
утицај матрукса крушке на одређивање хлорантранилипрола, квантификација резултата
изведена је применом matrix-match калибрације. Резултати су приказани у Табели 7 и
Графику 3.
Табела 7. Остаци хлорантранилипрола у плодовима крушке
Дани после

остаци

остало

губитак

mg/kg

(%)

(%)

0*

4,95

100,00

0,00

2

3,29

66,46

33,54

4

2,16

43,64

56,36

6

1,09

22,02

77,98

8

0,51

10,30

89,70

10

0,32

6,46

93,54

12

0,22

4,44

95,56

14

0,16

3,03

96,97

апликације

*по сушењу депозита
Након примене хлорантранилипрола, максималан ниво остатака у плодовима крушке,
утврђен је по сушењу депозита и износи 4,95 mg/kg. Анализирањем узорака
прикупљених

два

дана

после

третирања,

просечна

вредност

остатака

хлорантранилипрола износила је 3,29 mg/kg, са губитком од 33,54%.
Период каренце за хлорантранилипрол у крушкама у нашој земљи износи 14 дана, док
је максимално дозвољена количина остатака овог једињења у плодовима крушке 0,5
mg/kg. У овом истраживању утврђено је да је ниво хлорантранилипрола шест дана од
дана примене био испод МДК прописаних законом у Републици Србији (Службени
гласник РС”, брoj 22/2018), као и на територији Европске Уније. Даљим испитивањем
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утврђено је да долази до постепеног смањења садржаја хлорантранилипрола у
узорцима, да би десетог дана губитак износио 93,54%.
По истеку каренце, након 14 дана, ниво хлорантранилипрола износио је 0,16 mg/kg,
што је вредност значајно испод дозвољење.

График 3. Деградација хлорантранилипрола у узорцима плодова крушке
Применом остварених резултата остатака хлорантранилипрола у плодовима крушке
конструисана је крива деградације. Из једначине Ct=C0ekt, где C0 представља почетну
количину остатака пестицида након апликације, а к константу разградње, одређена је
количина остатака пестицида током времена (Ct).
Полу-век разградње (DT50) хлорантранилипрола у плодовима крушке израчуната је
према формули DT50=ln2/k где је вредности k, константа разградње а ln природни
логаритам (Gupta et al. 2008), што је приказано у Табели 8.
Табела 8. Полу-век разградње (DT 50 ) и вредности параметара деградације
хлорантранилипрола у плодовима крушке
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Концентрација примене
0,1%

Остварени

резултати

Регресиона

Константа

једначина

деградације

y = 4,95e-0,25x

0,25

показују

континуирано

и

R2

DT50 (дан)

0,988

2,76

постепено

смањење

нивоа

хлорантранилипрола у плодовима крушке, са коефицијентом деградације од 0,988
mg/kg. Применом хлорантранилипрола у концентрацији 0,1% полу-век разградње у
плодовима крушке износи 2,76 дана.
До сада, динамика деградације хлорантранилипрола у пољопривредним производима
није интензивно проучавана.
Grant

и

сарадници

(2010)

су

испитивали

метод

одређивања

остатака

хлорантранилипрола у различитим пољопривредним производима (крушка, кромпир,
броколи, соја, пшеница, пиринач, парадајз, краставац, поморанџа, јабука). Остаци
хлорантранилипрола издвојени су ацетонитрилом, а recovery при екстракцији из
крушака је износио 105% (0,010 mg/kg), 97% (0,10 mg/kg) и 96% (10 mg/kg).
Pan

и

сарадници

(2015)

су испитивали

методу

истровременог

одређивања

хлорантранилипрола и цијантранилипрола у јабукама, поврћу и житарицама. Остаци
оба инсектицида су добијени естраховањем уз помоћ ацетонитрила и примену LC/MS.
Резултати су показали да је LOD варирао између 0,015 и 0,085 μg/kg, а LOQ од 0,05 до
0,28 μg/kg, док је recovery у свим матриксима је био 95,5-106%.
У истраживању које су извршили Hwang и сарадници 2018. године, испитивани су
остатаци

пестицида

у

јабукама,

међу

којима

су

испитивали

и

остатке

хлорантранилипрола. Након примене хлорантранилипрола у три нивоа концентрације,
а остаци су испитивани почев од 4 сата након примене па све до 14. дана. Утврђено је
да је, у односу на друге испитиване пестициде (карбарил, кресоксим-метил,
флуфеноксурон, флубендиамид, битертанол) ниво остатака хлорантранилипрола био
најнижи.
Осетљива и једноставна метода за анализу остатака хлорантранилипрола у воћу и
поврћу развијена је од стране Caboni и сар. (2008). Остаци хлорантранилипрола су
екстраховани ацетонитрилом, док је ниво остатака анализиран применом LC/MS/MS.
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Ову методу карактеришу ниске вредности LOD и LOQ од 0,8 и 1,6 µg/kg, док је
вредност коефицијента корелације износила 0,996 (Caboni, 2008).
Праћењем динамике деградације хлорантранилипрола у грожђу у Египту, одређен је
полу-век разградње од 2,7 дана (Farag, 2012). Žunić et al. (2019) пратили динамику
деградације инсектицида хлорантранилипрола и цијантранилипрола у плодовима
брескве. Полувек разградње DT50 износи 2,50 и 3,15 за цијантранилипрол и
хлорантранилипрол, респективно. На основу доступних литературних података, не
постоје подаци везани за полу-век разградње хлорантранилипрола у крушкама, као ни
за његову динамику деградације у овој воћној врсти.
Добијени

резултати

наведених

истраживања

указују

на

брзу

разградњу

хлорантранилипрола у разним пољопривредним културама, где је његова примена
дозвољена. Приказано истраживање о примени и остацима хлорантранилипрола у
плодовима крушке, оправдава његову употребу у засаду крушке.
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6. ЗАКЉУЧАК
 Оптимални услови за одређивање хлорантранилипрола постигнути су применом
HPLC/DAD и Zorbax Eclipse HDB-C18 (50 mm x 4,6 mm x 1,8 μm) колоне, уз
примену мобилне фазе дејонизована вода pH 2,8 (са H3PO4)/ацетонитрил (25/75),
температуру колоне 25 °C, проток мобилне фазе 1 ml/min, и таласну дужину
DAD детектора од 230 nm;
 Линеарност детектора одређена је у опсегу масених концентрација 0,05-9,5
μg/ml и потврђена је коефицијентом корелације од 0,992, док је осетљивост
мерења изражена као коефицијент правца износила 16,60 што указује на велику
осетљивост одређивања хлоантранилипрола овом методом;
 Лимит детекције и лимит квантификације хлоантранилипрола у крушкама
износи 0,05 mg/kg и 0,16 mg/kg;
 Вредности релативне стандардне девијације (RSD%) од 0,87% за површину пика
указују

да

је

постигнута

висока

репродуктивност

одређивања

хлоантранилипрола примењеном методом;
 Утицај

матрикса

крушке

на

одговор

детектора

при

одређивању

хлоантранилипрола није значајан и износи 104,2%;
 Просечна вредност приноса екстракције хлоантранилипрола из крушке
постигнута овом методом је 83,4 – 95,9%, што у потпуности задовољава
критеријуме одређивања остатака пестицида у храни (70-120%) према
упутствима SANTE/12682/2019;
 Полу-век разградње, DT50, износи 2,76 дана, и указује да каренца за
хлорантранилипрол у плодовима крушке може бити краћа од 14 дана, с обзиром
да је шестог дана од апликације инсектицида ниво хлоантранилипрола на нивоу
МДК од 0,5 mg/kg.
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