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ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП СУЗБИЈАЊУ МРАМОРАСТЕ 
СТЕНИЦЕ (Halyomorpha halys Stål) У ЗАСАДИМА ЛЕСКЕ И 

БОРОВНИЦЕ 

РЕЗИМЕ 
Штете у производњи лешника, како конзумног тако  и оног за потребе кондиторске 
индустрије, су све израженије из сезоне у сезону . Штета се пре свега огледа у паду 
квалитета лешника, а самим тим је и финансијска штета велика, Кључни разлог је 
све већа присутност биљних стеница у засадима леске. Нарочито се у том смислу 
издваја браон мрамораста стеница (Halyomorpha halys Stål). Такође, с обзиром на све 
већу заступљеност плантажа високожбунасте боровнице у непосредној близини 
засада леске на територији шабачке општине, постоји оправдана бојазан да се 
слична ситуација може очекивати и у овој воћној врсти, јер страни литературни 
наводи већ указују на појаву стенице и слична оштећења на плодовима 
високожбунасте боровнице. Имајући у виду чињеницу да се све већи акценат ставља 
на примену интегралних мера заштите од болести и штеточина, задатак је изнаћи 
адекватна решења за контролу ове штеточине. Обзиром да се најчешће оштећења 
јављају током сазревања плодова обе воћне врсте и веома близу времена бербе и 
конзумирања истих, што у значајној мери отежава производњу и поштовање 
интегралних принципа, задатак овог рада је био додатно праћење миграција, 
животног циклуса и бројности браон мраморасте стенице, а сходно томе и сузбијање 
исте применом нових и постојећих техника. 

Кључне речи: мрамораста стеница, лешник, боровница, интегралне мере, бројност 
 

INTEGRATED PEST MANAGEMENT OF BROWN MARMORATED 
STINK BUG (Halyomorpha halys Stål) IN HAZELNUT AND 

BLUEBERRY ORCHARDS 

SUMMARY 
Damage in the production of table hazelnuts, as well as for the needs of the confectionery 
industry in the qualitative sense, and thus in the financial sense, are more and more 
pronounced from season to season. The key reason is the growing presence of plant bugs 
in hazelnut plantations. The brown marble bug (Halyomorpha halys Stål) stands out in this 
sense. Also, given the growing presence of cultivated blueberry plantations in the 
immediate vicinity of hazelnut plantations in the municipality of Sabac, there is a justified 
fear that a similar situation can be expected in this fruit species, because foreign literature 
already indicates the appearance of bed bugs and similar damage to fruits high-bush 
blueberries. Having in mind the fact that more and more emphasis is placed on the 
application of integral measures of protection against diseases and pests, the task is to find 
adequate solutions for the control of this pest. Considering that the most common damages 
occur during the ripening of fruits of both fruit species and very close to the time of 
harvesting and consuming them, which significantly complicates the production and 
respect of integral principles, the task of this work was to further monitor migration, life 
cycle and abundance of brown stink bugs similarly, its suppression by applying new and 
already used techniques. 

Key words: stink bug, hazelnut, blueberry, integrated measures, abundance
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1. УВОД 
 

Савремена воћарска производња у овом моменту потпуно је незамислива без 

значајних инвестиција пре и након заснивања плантаже. Уколико је реч о модерној 

производњи воћа, без обзира да ли се ради о подручју Србије, Балкана, Европе, па и 

света, морају се узети у обзир сви параметри приликом планирања профитабилне 

производње. Треба сагледати све познате факторе који могу директно и индиректно 

утицати на економичност производње, односно минимизовати ризике у циљу 

остварења што већег профита. Фокус треба усмерити најпре на планирани рејон 

производње, експозицију терена, тип земљишта, доступност воде за наводњавање у 

квалитативном и квантитативном смислу, расположивост радне снаге за 

правовремено извршење свих радних операција, а нарочито бербе.  

Међутим, у тренутку када целокупна дефинисана инвестиција изгледа употпуњено и 

завршено, намеће се закључак да је производња воћа заправо врло динамична област 

са аспекта свакодневних унапређења и савладавања нових непланираних ризика. 

Увођењем нових сорти и клонова, нових подлога, повећањем густине садње по 

хектару, применом нове механизације, осигурава се место на све пробирљивијем 

светском тржишту, али истовремено се стварају повољнији услови за појаву и развој 

нових болести и штеточина. Узимајући све у обзир, а ради очувања позиције на 

тржишту своје место у воћарству проналази и заузима у све већем степену, концепт 

интегралне производње.  

Интегрална производња воћа (отпорнe сортe, агротехничке, механичке, биолошке, 

хемијске мере и др.) у целости представља приступ који се ослања на коришћење 

свих расположивих метода сузбијања штеточина, проузроковача болести и корова, а 

све у циљу спречавања пораста њихове бројности преко нивоа када долази до 

економски значајних штета, а при томе водећи рачуна о очувању животне средине и 

квалитету крајњег производа у смислу смањења пестицидних резидуа. Поменути 

концепт (шема 1) подразумева интегрисану примену свих заштитних поступака 
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(заштитини прстен) уз давање првенства биолошким, биотехничким и 

агротехничким мерама, а истовремено ограничавајући употребу хемијских 

средстава на минимум. Такође, тај заштитини прстен није затворен, јер оставља 

могућност увођења неке од нових мера које би се појавиле у међувремену. 

 Хемијске методе сузбијања примењују се само онда када су потпуно исцрпљене све 

друге могућности, а утврђена популација штеточина је изнад прага штетности. 

Суштина интегралне заштите је у томе да се достигну високи приноси, уједно 

високо квалитетних производа, али уз смањену употребу средстава за заштиту биља. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шема 1: Интегрални концепт заштите воћа – заштитни прстен  (Шема: оригинал) 

Иако се спровођење овог концепта може водити општим начелима, он је често 

специфичaн за поједину штетну врсту која се налази на одређеној воћној врсти, а 

темељи се на добром познавању животног циклуса, екологије и форме штета које 

штетна врста узрокује, а нарочито у случају нових инвазивних врста као што је 

отпорне 
сорте

помотехничке 
мере

мониторинг 
појаве и 

бројности 
штеточина

биљни 
карантин

агротехничке 
мере

биолошке 
мере

ИНТЕГРАЛНИ 
КОНЦЕПТ ЗАШТИТЕ 

ВОЋА

хемијске 
мере

механичке 
мере

машине за третмане
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управо Halyomorpha halys Stål (Hemiptera: Pentatomidae). Један од основних 

предуслова у стратегији интегралне производње воћа је очување и унапређење 

отпорности воћних врста и сорти према паразитима, као и неопходност очувања 

биодиверзитета у смислу природних непријатеља, предатора и паразитоида 

(Чампраг, 2000). Такође, треба користити и друге могућности као што су 

првенствено стварање пасивне или привидне отпорности, да сорта, због 

неподударања свог циклуса развоја са циклусом развоја паразита избегне главни 

напад паразита (Боројевић, 1981). Уколико је отпорност воћне врсте или сорте 

смањена онда се прибегава увођењу следећих карика из ланца интегралне заштите 

све док остварени резултати не буду испод економског прага штетности. 

Незаобилазни део овог прстена је карантин приликом увоза садног материјала, 

којим се делује такође превентивно у циљу спречавања уноса карантинских болести 

и штеточина или пак нових инвазивних врста. Адекватним и правовременим 

агротехничким и помотехничким мерама стварају се услови за јачање имунитета 

воћке. 

Сталним праћењем појаве и бројности штеточина и других патогена обезбеђује се 

правовремено реаговање, односно ефикасно сузбијање истих у најповољнијем 

еколошком и здравствено безбедносном моменту. Хемијске мере представљају 

крајњу меру, јер претходно би требало прибећи примени свих расположивих 

механичких и биолошких поступака у циљу контроле одређене штетне врсте. Ипак, 

да би свака од ових мера била потпуно ефикасна потребно је спровести их уз помоћ 

одговарајуће механизације која је притом правилно калибрисана и припремљена за 

сузбијање конкретне штетне врсте на одређеној воћној врсти, односно сорти која се 

пак гаји на одређени специфичан начин.  

 

Имајући у виду да се последњих година интензивирало подизање нових плантажних 

засада леске и боровнице, а такође уз све већу популацију и све израженија 

оштећења од стране браон мраморасте стенице (H. halys) на плодовима ових воћних 

врста, проучавање, имплементација и праћење резултата свих мера интегралног 

концепта производње добија на значају. Када се узму у обзир тренутне површине 

под засадима ове две воћне врсте, a које су приказане у графикону број 1 и динамика 

њиховог ширења, приноси који се остварују, као и цене које се постижу на тржишту 
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приликом извоза плодова траженог квалитета, потпуно је јасно да се морају 

уложити додатни напори у изналажењу решења за контролу односно сузбијање 

браон мраморасте стенице у нашем региону. Када се каже у региону то се управо 

тако и мисли, јер се ради о изразито покретљивој, полифагној и инвазивној врсти 

стенице. 

 

 

Графикон 1: Површине под воћем у Србији (извор: РСЗ, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000
180000
200000

ха



Мастер рад   Славиша Шестић 

5 
 

 

 

 

2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 
 

2.1. ПРОИЗВОДЊА ЛЕСКЕ (Corylus avellana) 
 

2.1.1 Значај леске у свету и Србији 
 

Лешник почиње да рађа након четири до пет година од садње, већи принос и први 

приход од лешника могу се очекивати након седам година. Леска у просеку по 

биљци рађа од седам до осам килограма лешника, док максимум рода може бити до 

дванаест килограма. Реално је очекивати две до пет тона лешника у љусцу по 

хектару, а цене се крећу од два до три евра по килограму неочишћеног плода 

(Церовић и сар., 2020). 

У свету се годишње произведе преко 800 хиљада тона лешника. Леска као биљка 

широко је распрострањена по Европи и Западној Азији. Највише лешника произведе 

се у Турској, чак 70% светске производње, Италији која производи 20% светске 

производње, а потом следе Шпанија, Француска, Азербејџан и Америка што је 

приказано на графикону 2. 

 

Графикон 2: Производња лешника у свету (извор: ФАО, 2019) 
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Лешник се успешно производи у Србији и процена је да ће у наредном периоду бити 

посађен значајан број хектара ове културе, с обзиром на обезбеђење пласмана на 

иностраном тржишту, али и за локалне потребе. 

У 2012. години у Србији је према званичним подацима било 1.000-1.200 хектара 

засађених леске. Током периода од 2012. године до данас у Србији се површина под 

леском годишње увећавала за око пет стотина хектара (Магазин, 2018). 

Кључни разлог да се у Србији додатно повећао број засада је долазак кондиторске 

компаније Фереро из Италије. Нове плантаже су подигнуте у свим регионима што се 

може видети на графикону број 3 где су приказане површине под леском по 

регионима, као и остварени приноси. 

Графикон 3: Приноси  и површине леске у Србији по регионима  (извор: РСЗ, 2019) 

Доласком компаније Агрисер Фереро 2015. године, велики број пољопривредних 

газдинства је започео подизање засада леске уз технологију производње из Италије. 

Фереро својим кооперантима обезбеђује откуп плода лешника у љусци по светској 

тржишној цени, али уз поштовање квалитативних норми и принципа интегралне 

заштите од болести и штеточина. Због податка да је лешник константно тражен и 

има добру цену на пијацама, као и да производња у Србији подмирује тек 10-15% 

потражње, гајење овог воћа има велику перспективу имајући у виду количине које 

се увозе (графикон 4). 
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Графикон 4: Увоз лешника у Србију у периоду 2006-2016 године (Кесеровић, 2019) 

2.1.2 Карактеристике леске  
 

Леска спада у групу језграстог воћа. Плод леске - лешник има специфичан слаткасти 

укус и бројне високе нутритивне вредности и због користи које има на човеково 

здравље веома се користи свеж у исхрани и заступљен је у многим производима. 

Узгајање датира још из периода старих Римљана, а верује се да води порекло из 

Мале Азије. Енергетска и нутритивна вредност лешника је значајна, с обзиром да 

језгро плода лешника садржи мноштво витамина и хранљивих материја. Лешник 

садржи витамин Б и то највише Б5 и Б6 (Булатовић,1991). Богат је и фолном 

киселином, као и витаминима А, E и Ц. У језгру лешника налазе се и минерали 

попут цинка, магнезијума, калцијума, бакра, фосфора и гвожђа. Лешник је богат 

омега масним киселинама, које су добре за смањивање лошег холестерола. Такође је 

богат здравим мононезасићеним и полинезасићеним мастима (Булатовић,1991). 

Пожељно је умерено уношење лешника, до 30 грама на дневном нивоу у свежем 

стању (https://www.health.harvard.edu/nutrition). 

Леска успева у доста широком појасу, преко западне и средње Европе, Балканског 

полуострва и Мале Азије, до Кипра и Алжира у северној Африци. Леска цвета и 

опрашује се средином зиме (Манушев,1988). Током пролећа формирају се плодови 

орашице. Плодови се групишу у гроздове и имају омотач – купулу (Манушев,1988). 
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Лешник сазрева током летњих месеци, мењајући боју од зелене до жућкасто браон 

боје Плодови се скупљају од краја августа до половине октобра, када падну на 

земљу а код дела сорти се беру купуле са плодовима (Булатовић,1991). Лешник 

природно расте у облику грма, мада се орезивањем изданачке леске може 

формирати узгојни облик у виду жбуна или стабла (Манушев,1988), док леска 

калемљена на мечју леску формира стабло (Церовић и сар., 2020). 

Веома је важно изабрати и дефинисати технологију пре заснивања засада. Да би се 

допринело постизању максималних приноса доброг квалитета лешника сваке године 

потребно је спровести низ захвата као што су: резидба, одржавање земљишта, 

минерална исхрана, наводњавање и заштита од болести и штеточина. Прва 

озбиљнија берба се може очекивати у петој години, а пун род од осме године 

(Церовић и сар., 2020).  

Од свих земљишта, највише јој одговарају средње тешка, умерено богата кречом. 

Лешник успева и на песковитом и растреситом земљиште са доста хумуса. Може 

успевати и на земљиштима која садрже већи удео глине, али са довољно органске 

материје (Булатовић,1991). Не одговарају му тешка и збијена земљишта с високим 

нивоима подземних вода, а пожељно је и избегавати подручја подложна јаким 

мразевима. Основа је да земљиште има добру способност дренирања. Леска може да 

издржи температуру до -29°С, али ресе (мушки цветови) могу да издрже до -10 °С 

(Булатовић,1991). Мраз може оштетити цветове и довести до 30% мањег приноса. У 

природи у Србији леска се јавља у стаништима изнад 600 метара надморске висине 

(Манушев,1988).  За један хектар земљишта потребно је од 400 до 555 садница, 

зависно од растојања садње (Кесеровић и сар.,2008). Леска се може узгајати у 

облику стабла или жбуна. У зависности од избора узгојног облика зависи и 

растојање између редова и у реду. Када се засад формира у облику жбуна, 

препоручљиво је да размак између редова буде пет до шест метара, а између 

садница у реду три метра до четири (Кесеровић и сар.,2008) . Када се засад формира 

у облику стабла размак мора да буде  6 метара између редова и до пет метара између 

садница у реду (Кесеровић и сар.,2008). На једној биљци леске се налазе раздвојени 

мушки и женски цветови. Мушки цветови су ресе, цилиндричног облика. Ресе се 

формирају крајем јуна или почетком јула (Манушев,1988). У период зимског 

мировања улазе потпуно формиране, а за цветање су способне већ половином 

децембра. Полен леске је ситана 20 до 30 микрона и ветар га може пренети на краће 
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удаљености, до 30 метара (Манушев,1988). Женски цветови се формирају у групама 

у пазуху листова или мушких цветова и то 3-15 у групи, и једва су видљиви. Црвене 

су боје. Женски цветови се састоје од два црвена жига који су срасли у један тучак. 

Леска почиње да цвета када је средња температура ваздуха 12°C до 14° 

(Манушев,1988) . Опрашивање се дешава од јануара до марта, а оплодња у априлу, 

мају и јуну. Након оплодње женски цветови се развијају у плод веома брзо. Може се 

десити да мушки цветови не достигну полну зрелост у исто време када и женски или 

најчешће да се уопште неподудари цветање мушких и женских цветова. Зато се 

саветује да се саде различите сорте лешника, најмање две до три, како би се 

поспешило опрашивање и оплодња биљака, као и због гајења самооплодних и 

самобесплодних сорти (Булатовић,1991). (слика 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1: План садње главне сорте (Тонда Ђифони) и опрашивача леске (Тонда 

Ђентиле Романа и Нокионе) на парцели МПЛ4 у селу Рибари (Фото: Попић, 2016) 

2.1.3 Заштита леске – болести и штеточине 
 

Редовна заштита леске од болести и штеточина врши се неколико пута годишње. 

Пред кретање вегетације, превентивно од проузроковача трулежи плодова (Monilia 

fructigena) и сиве трулежи (Botrytis cinerea) неким од препарата на бази бакра, а 

током вегетације неким од превентивних и системичних фунгицида уколико постоји 

потреба (Кишпатић и сар.,1984). Када наступи листање, превентивнo извршити 
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третман уколико постоје услови за појаву пегавости листа или пепелнице 

(проузроковачи Phyllactinia guttata i Erysiphe corylacearum). Против гриње 

(Phytoptus avellaneae) и ваши (Myzocallis coryli) неким од инсекто-акарицида. У току 

интензивног раста плода током маја леску угрожава лешников сурлаш (Curculio 

nucum) (Манушев,1988). У току јуна врши се сузбијање лескиног сурлаша, гриња и 

лисних ваши инсектицидима на бази ацетамиприда и ламбда-цихалотрина. У јулу 

сузбијање истих штеточина као и у јуну инсектицидима, у августу такође, али већ 

водећи рачуна о каренци и моментима третмана (Церовић и сар., 2020). Јесење, тзв. 

плаво прскање препаратима на бази бакра у фази када преко 75% лишћа опадне у 

циљу сузбијања презимљујућих облика проузроковача микоза, као и бактериоза 

рака стабла (проузроковач Pseudomonas avellanae) и бактериозне пламењаче леске 

(проузроковач Xanthomonas arboricola corylina) (Кишпатић и сар.,1984). Поред 

наведених штеточина у лесци значајне су и лескина стрижибуба (Oberea linearis), 

као и стенице (Gonocerus acuteangulatus, Palomena prasina i Nezara viridula), а 

понајвише штете последњих година причињава управо браон мрамораста стеница - 

БМС (Halyomorpha halys) (Агрисербиа Фереро, 2018). 

2.1.4  Берба лешника 
 

Лешник је зрео када почне да добија жуту боју и може да се убере руком. Плод 

опада у периоду од четири до шест недеља. Зелени омотач плода лешника не трпи 

високе температуре и често се дешава да се осуши услед врућина и ветра. 

Препорука је да се сачека да лешник природно отпадне и да се покупи са земље. 

Сакупљање лешника се врши сукцесивно у два или три проласка (Манушев,1988). 

Може се скупљати ручно, усисивачима или пак комбајнима на већим површинама 

(слика 2). Усисивач за лешнике је погодан за брзо купљење и веома мало уноси 

земље и лишћа  уз претходно равнање и чишћење терена од сувог лишћа и корова 

(Булатовић,1991). 
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Слика 2: Сакупљање лешника комбајном (Фото: Попић, 2021) 

2.1.5  Сорте леске 
 

Тонда Ђентиле Романа (Tonda Gentile Romana) 

Сорта је италијанског порекла. Највише се гаји у средњој Италији. Сазрева средње 

рано, у првој половини септембра. Жбун је средње бујности. Цвета од средине 

јануара до средине фебруара и хомогена је сорта. Самобесплодна је. Отпорна је на 

позне пролећне мразеве. Плод је средње крупноће (2,7 грама), округлог облика 

тамно браон боје и лако испада из омотача (слика 3). Рандман је од 44 до 46%. 

Језгро је ситно (1,2 грама), округло, чврсто квалитетно и добрих органолептичких 

својстава. Погодан за кондиторску индустрију. Спада у групу привредно значајних 

сорти (Церовић и сар., 2020). 

Слика 3:  Плод сорте леске Тонда Ђентиле Романа  ( Леска, 2020) 
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Тонда Ђифони (Tonda di Giffoni) 

Сорта је италијанског порекла, издвојена из природне популације леске. Жбун је 

бујан. Самобесплодна је, па су потребни опрашивачи. Добро је опрашују Тонда 

Ђентиле Романа, Мортадела, Нокионе и Тонда Ђентиле де ла Ланге. Плод је средње 

крупноће (2,5 грама) округлог облика, тамно браон боје (слика 4). 

 Рандман језгра је од 45 до 47%. Језгро је ситно (1,2 грама) округласто, бело, 

пржењем се лако одваја од покожице. Врло погодна за кондиторску индустрију 

(Церовић и сар., 2020). 

 

 

Слика 4: Плод сорте леске Тонда ди Ђифони (Леска, 2020) 

 

Нокионе (Nocchione) 

Италијанска сорта која је најзаступљенија на подручју острва Сицилија. Круна је 

средње широка, умерене је родности. Стабло је средње бујно до бујно. Добар је 

опрашивач за већину сорти, а њу добро опрашују Мортарела, Тонда Бјанка, 

Косфорд и др. Плодови су средње крупни, око 2,7 грама (слика 5).  

У гроњи има три до четири плода. Сазревање је средње рано, а рандман је нижи и 

износи око 39% (Церовић и сар., 2020). 
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Слика 5: Плод сорте леске Нокионе  (Леска, 2020) 

 

2.1.6  Складиштење лешника 
 

Плодови лешника треба да су убрани када су потпуно зрели. Плодови леске након 

бербе садрже 25% до 35% влаге. Да би се адекватно чували потребно је влагу 

смањити до 6%. Сушење се обавља док је лешник још увек у љусци. Сушење се 

обавља тако што се плодови распростру у што тањем слоју и природнo суше. 

Сушење се може урадити и у специјалним сушарама (Манушев,1988). 

Уколико дође до повећања температуре или влажности у току чувања јавља сепојава 

ужеглости плодова (Манушев,1988). Ова појава избећи ће се сталним 

проветравањем просторија. Најуспешније чување је у расхладним коморама при 

чему се чување обавља на теператури од 0°C и при релативној влажности од 65% до 

75% (Манушев,1988). 

 

2.2 ПРОИЗВОДЊА БОРОВНИЦЕ (Vaccinium corymbosum) 
 

2.2.1 Значај боровнице у свету и Србији 
 

Тржиште Европске Уније, Руске Федерације и земаља Блиског и Далеког истока је 

отворено за боровницу из Србије, нарочито у јуну и јулу, јер прилив свеже 

боровнице из других делова света током ових месеци знатно опада (Шестић,2006). 

Током последњих година потражња је значајно увећана и на локалном тржишту. 

Приноси су редовни, а уз примену одговарајуће агротехнике високи и одличног 

квалитета.  
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Слика 6: Крајњи производ за извоз (Фото: оригинал) 

Боровница је високо акумулативна воћна врста, тако да је повраћај инвестиционих 

улагања доста бржи него код неких других воћних врста, али само уз поштовање 

принципа интегралне производње и имплементацију стандарда квалитета добре 

пољопривредне праксе односно Global GAP-a (Шестић,2018). Произведене 

количине боровнице у Европи су достигле значајан пораст што се може видети на 

графикону број 5, али без великог утицаја на тржишну цену, јер је тражња и 

потрошња из године све већа у односу на потрошњу другог воћа што се може 

видети на графикону 6.  
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Графикон 5:  Производња боровнице у Европи 2019 (извор: ФАО, 2019) 

Потрошња свеже боровнице у западноевропским државама није опала, чак напротив 

расла је и током целе 2020. године без обзира на пандемију услед COVID19.  

Графикон 6: Процентуални раст потрошње боровнице, јагоде и другог воћа у 

Европи 2020. у односу на  период 2010-2015. године (извор: Воћар + , Агромаркет, 

2020) 

Управо та дешавања у Европи и свету имају за резултат подизање нових 

интензивних засада боровнице у свим деловима Србије (графикон 7), кроз примену 

класичне технологије производње или пак производње у саксијама веће запремине.  
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Графикон 7: Приноси и површине  боровнице у Србији по регионима (извор: РСЗ, 

2019) 

Приказани економски показатељи указују на привредни значај ове воћне врсте и 

потреби за спровођењем даљих истраживања у циљу постизања што бољих 

производних и извозних резултата . 

2.2.2 Карактеристике боровнице  
 

 Последњих четврт века интересовање за плодове високожбунасте, гајене боровнице 

у свету и код нас је све веће, јер је утврђено њено превентивно антиканцерогено 

дејство кроз присуство антиоксиданата који уништавају слободне радикале у 

људском организму (Johnson i sar.,2013). За подизање засада гајене боровнице 

користе се углавном контејнерске саднице старости до две године односно саднице 

у саксијама запремине од 1.5 до 2.5 литре супстрата испуњеног кореном 

(Шестић,2018) (слика 6). 

 

Слика 7: Саксијске саднице боровнице - сорта Дјук (Фото: оригинал) 

Саднице су у саксији са тресетом који је прорастао кореновим системом, што 

обезбеђује стопроцентан пријем садница. За површину од једног хектара треба 

обезбедити око три хиљаде садница, с обзиром да се садња боровнице врши 

углавном на растојању од једног метра у реду и три метра између редова, у 

зависности од бујности сорте (Кесеровић и сар.,2008). Главни лимитирајући 

фактори за успешну производњу боровнице су киселост земљишта, која се мора 
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кретати у интервалу од 4.0 до 5.2, пропусно земљиште и довољне количине воде за 

наводњавање (Кесеровић и сар.,2008). Ако земљиште испуњава поменуте услове, 

приступа се мелиоративној поправци земљишта на основу резултата комплетне 

хемијске анализе слоја земљишта до 30 центиметара дубине (Шестић,2018). Садња 

се врши у банковима који се формирају специјалном механизацијим за ту намену. 

Пре саме садње у банковима се избуше рупе одређене запремине у зависности од 

механичке структуре земљишта и сходно томе напуне се киселим тресетом и 

пиљевином од четинара (Puls,1999). Тиме се постиже безболан прелазак и даљи 

развој корена из саксије у банак (брег). Жбунови достижу висину од 1.6 до 1.8 

метара, мада је то доста условљено сортиментом и интензивношћу производње 

(Puls,1999). Високо продуктивна производња не може се замислити без система за 

наводњавање и прихрану ,,кап по кап,,. Наводњавање треба вршити у зависности од 

временских прилика, али ако је пролеће и лето без падавина заливање са прихраном 

треба изводити свакодневно према прописаном програму фертигације у зависности 

од фенофазе (Puls,1999). Боровница не подноси дефицит влаге у земљишту, али са 

друге стране врло негативно реагује на повишену влажност и слабо аерисано 

земљиште. Самим тим иригација и фертигација морају бити прецизно дозиране 

(слика 7). Засади су покривени противградним мрежама у циљу заштите од града, 

али и од негативног утицаја прејаког сунчевог зрачења на плодове током сазревања 

и бербе (Шестић,2018). 

.  

Слика 8: Аутоматизована станица за наводњавање и прихрану боровнице (Фото: 
оригинал) 
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Боровница ступа на род већ у другој вегетацији, с обзиром да рађа на порастима из 

претходне године (Булатовић,1991). У пуном роду боровница достиже принос од 

око петнаест тона по хектару високо квалитетних плодова или око пет до шест 

килограма по жбуну (Миливојевић и сар.,2021). Заштита од болести и штеточина се 

спроводи према тачно одређеним програмима, са циљем да и у овој воћарској 

производњи интегрална заштита пронађе своје место као предуслов за очување 

животне средине, људског здравља и на крају ради лакшег пласмана на пробирна 

тржишта (Шестић,2006). Обољења која могу изазвати штете у засаду боровнице 

најчешће су везана за сам поступак подизања плантаже, односно за избор локације, 

типа земљишта, pH и нарочито дубину садње (Puls,1999). Међу најзначајним 

микозама су влажна трулеж корена (Phytophthora cinnamomi), сушење младара 

(Monilinia vaccinii-corymbosi), сива трулеж (Botrytys cinerea), алтернарија 

(Colletotrichum gleiosporioides), пегавост листа (Septoria albopunctata) и неке 

бактериозе, а од штеточина треба обратити пажњу на биљне ваши (фам. Aphididae), 

азијску мушицу (Drosophila suzukii), гусенице (ред Lepidoptera), али и последњих 

година на стенице (фам. Pentatomidae) (Puls,1999). Резидбом боровнице уклањају се 

слабе, оштећене, суве и ниске гранчице, оне из средине жбуна и оне које се 

укрштају (Puls,1999). Боровница рађа на младарима из претходне вегетације, тако да 

у текућој години треба обезбедити што боље услове за диференцијацију родних 

пупољака, за наредну годину (Шестић,2018). Обрада земљишта у засаду се може 

изводити на више начина, али препорука би била да међуредни простор треба 

затравити и редовно тарупирати или косити чиме се обезбеђују нове количине 

органске масе и чува структура земљишта с обзиром на постојање заливног система 

(Миливојевић и сар.,2021). 
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.   

Слика 9: Интензивни засад боровнице - малчирани банкови (Фото: оригинал) 

Банкове (брегове) обавезно малчирати, тј. застирати пиљевином и сечком од 

четинара (слика 8), као и иглицама од четинара, али притом водећи рачуна о појави 

глодара (Puls,1999). Боровница се може брати ручно и машински, али ручна берба је 

за сада једини начин бербе бобица које се продају за свежу потрошњу. Само 

потпуно чврсти и средње крупни плодови (14+ милиметара) постижу високе цене на 

тржишту (Шестић,2018). Основна сорта која се гаји на простору наше земље је 

сорта Дјук (Duke) која сазрева и бере се током јуна (слика 9) (Шестић,2018). Поред 

ове сорте у свету и код нас се гаји већи број сорти са различитим временом 

сазревања и бербе као што су: Дрејпер (Draper), Хјурон (Huron), Аурора, Блукроп 

(Bluecrop) и друге (Миливојевић и сар.,2021). 

    
2.3 БРАОН МРАМОРАСТА СТЕНИЦА (Halyomorpha halys Stål.) 

 
2.3.1 Историјат и систематика 

 
Браон мрамораста стеница, Halyomorpha halys Stål (Hemiptera: Pentatomidae) 

пореклом je из источне Азије, одакле је случајно унета у САД крајем деведесетих 

година XX века (Hoebeke i Carter, 2003, цит. Коњевић, 2020а). На европском 

континенту званично је присутна од 2007. године, након што је регистрована у 

Швајцарској (Wermelinger i sar. 2008, цит. Коњевић, 2020а). На подручју Србије 

њена појава први пут забележена је на територији општине Вршац и Београд, у 

урбаним зонама, у октобру 2015. године (Шеат, 2015). Поред ове врсте, у Европи и 

код нас су присутне и друге врсте стеницa, с тим што само неке од њих причињавају 
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значајне штете у пољопривреди као на пример зелена повртна стеница, Nezara 

viridulа, Gonocerus acuteangulatus, Palomena prasinа (Bosco i sar., 2020, цит. Moraglio 

i sar., 2014; Tuncer i sar., 2014; Erper i sar., 2016), Graphosoma italicum (Yiğit и 

Saruhan, 2021), Rhaphigaster nebulosa (Beliën i sar , 2015) и Dolycoris baccarum (Mutlu 

i sar., 2018). 

2.3.2 Мониторинг и биологија 

 
Браон мрамораста стеница је веома значајна врста по гајене биљке јер се ради о 

изразито полифагној врсти која се храни на више од 300 биљних врста (Nielsen i sar., 

2008, цит. Ивезић, 2020). Морфолошке одлике ове врсте стенице су дорзо-

вентралноспљоштено тело, усни апарат за бодење и сисање, пипци са пет чланака, 

јасно видљив скутелум, два пара крила која су у мировању хоризонтално 

постављена, док се мирисне жлезде налазе на метатораксу имага, и када су јединке 

узнемирене ослобађају непријатне мирисе, па отуда и носе назив смрдибубе 

(Коњевић, 2018). Презимљавају као одрасле јединке у заштићеним просторима у 

урбаним и полуурбаним срединама (Коњевић, 2020б). У нашим условима H. halys 

има две генерације годишње које се најчешће преклапају, при чему свака генерација 

има три стадијума (јаје, ларва и имаго). Одрасла женка полаже јаја у форми јајног 

легла (28 јаја положених под правим углом). Из положеног јајног легла пиле се 

ларве које пролазе кроз пет развојних узраста (слика 10). 

Слика 10: Развојни стадијуми браон мраморасте стенице (Фото :www.stopbmsb.org, 2012) 

На Флориди су рађена истраживања о утицају различитих нивоа релативне 

важности ваздуха на целокупан развој браон мраморасте стенице. Утицај влаге 

ваздуха је тестиран на полагање јаја, пиљење ларви, пресвлачење, прелазак нимфи 

из стадијума у стадијум као и на полно сазревање односно прелазак у стадијум 

имага. Изложена су јаја, нимфе и одрасле јединке H. halys ваздуху чији се садржај 

влаге кретао од 15%, 35%, 55%, 75% и 90%, и као коначни закључак наметнула се 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22Beli%c3%abn%2c+T.%22
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чињеница да су сви развојни процеси постајали интензивнији и самим тим штетнији 

по гајене културе при вредности релативне влажности ваздуха од преко 55% 

(Khadka i sar., 2020). Други ларвени узраст Л2 је достигао стадијум одрасле јединке 

само при релативној влажности ваздуха од 55% до 90%, што значи да је највећи 

проценат преживљавања јединки био при овом интервалу РВВ. Женке су највише 

јаја полагале при релативној влажности ваздуха од 55%. Пиљење ларви Л1 започиње 

4 до 7 дана након полагања јаја у форми јајних легала од 20 до 32 јајашца, у просеку 

28 јаја (Medal i sar., 2013). Сваки ларвени развојни узраст траје у просеку 7 дана, 

изузев Л5 који траје у просеку 14 дана. Нимфа за 33 до 55 дана прође развојни 

циклус од пиљења из јајета до одрасле јединке. Копулација траје од 8 до 11 минута. 

Од момента пресвлачења у адулта женка полаже прва јаја након 14 до 25 дана. Једна 

женка полаже од 5 до 9 јајних легала на сваких 5 до 12 дана. Однос испиљених 

мужјака и женки у овом лабораторијском истраживању на Флориди је скоро једнак 

49:51 (Medal i sar., 2013). Имаго је живео од 45 до 60 дана. Браон мрамораста 

стеница је веома брз и покретан инсект. Одрасле јединке су добри летачи, а ларве се 

веома брзо крећу по биљкама у свим правцима, што им омогућава релативно брзо 

ширење на релативно велике удаљености и премештање са биљке на биљку. Оваква 

појава на нападнутим парцелама врло често изазива тзв. ивични ефекат, јер су штете 

на ивицама засада где се стенице групишу знатно израженије (Коњевић, 2016). 

Поред интензивне потраге са извором хране, врсту одликује и способност 

мигрирања са хемијски третиране пољопривредне површине у нетретирану средину, 

што значајно отежава њено сузбијање (Funyama,2004, цит. Коњевић, 2020а). 

Међутим, ширење ове врсте на веће удаљености најчешће је везано за делатности 

човека, односно транспорт робе и путника (Gariepy i sar., 2014, цит. Koњевић, 

2020а). У протеклој деценији забележен је напредак у развоју поуздане технологије 

засноване на феромонима за праћење H. halys. Утврђено је да су велике црне 

пирамидалне клопке (тзв. ,,dead-in,,) врло ефикасне у хватању ове врсте нарочито 

када се привлаче са унакрсно атрактивним агрегатним феромоном. Поред наведених 

пирамидалних форми клопки, са овим ефикасним мирисним стимулусима, 

алтернативни дизајни такође су ефикасни и поуздани, укључујући и употребу 

лепљивих плоча (Morrison i sar., 2018). Више од 20 кумулативно ухваћених јединки 

у ,,dead-in,, клопку је критична вредност за третман (Short i sar., 2016). 
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2.3.3 Штете и сузбијање  
 

Штетност поменуте врсте стенице огледа се у томе што се храни на великом броју 

биљних врста, међу којима су привредно важне културе, воће, поврће, њивске и 

украсне биљке (Musolin i sar., 2017). Код леске прагови штетности су ниски, 

дозвољено је до 1% оштећених плодова (празних, смежураних и горких) (Ињац и 

сар., 2019), а већ преко тога обавезан је третман. На плодовима леске могу се уочити 

имага и ларвени узрасти од Л2 до Л5 (слика 11). На омотачу лешника (љусци) могу 

се уочити тачкаста места на којима се стеница хранила, убушивањем стилета 

(делови усног парата за бодење и сисање), као и ексудат који излази из места 

убушења услед појаве трулежи језгра и секундарне инфекције, а након исхране 

стенице (слика 27а, 27б) (Hedstrom i sar,2014).  

 

Слика 11: Исхрана имагa (лево) и ларве (десно) Hаlyomorpha halys на лешнику 
(Фото:оригинал) 

Испод места убушења на љусци плода, језгро лешника је деформисано услед ензима 

које браон мрамораста стеница испусти ради лакшег разлагања чврсте масе, односно 

претварања у кашасту масу коју онда „пије“ кроз стилетe. Поред деформитета 

(слика 12а) на језграстим плодовима се може уочити и присуство трулежи  или чак 

потпуно трулих услед секундарних инфекција (слика 12б), сунђерастих и празних 

плодова (слика 12в) који најчешће опадају (Bosco i sar., 2020). 
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Слика 12: Директна (а) и индиректна оштећења (б, в) језгра лешника од H. halys 
(Фото: оригинал) 

Поред ових квантитативних, значајна могу настати и квалитативна оштећења у 

смислу немогућности употребе оваквих плодова у индустрији или пак за конзум, с 

обзиром на потпуно нарушавање органолептичких својстава плода односно промене 

укуса, нпр. изражене горчине језгра након излагања повишеној температури 

(Церовић и сар., 2020). Такође, могуће су промене укупног садржаја и састава 

минералних, ароматичних и уљних материја, с обзиром да исхрана браон 

мраморасте стенице може повећати садржај протеина, а при том смањити садржај 

уља у семену соје, као и променити састав масних киселина сојиног уља (Koch i sar., 

2017, цит. Todd i sar., 1980; Panizzi i sar., 1985, McPherson i sar., 2000).  

Што се тиче боровнице, у Сједињеним Америчким Државама већ су уочене штете 

на плодовима боровнице услед исхране H. halys које се манифестују кроз повећани 

ниво деформације плода, омекшавање, смежуравање и унутрашња оштећења у 

облику некрозе ткива (слике 13 и 14). Изложеност бобица исхрани мраморасте 

стенице је такође повезана са смањењем тежине бобица и нижим садржајем суве 

материје у плодовима (Wiman i sar., 2015). 

 

Слика 13: Плодови боровнице нападнути и оштећени од стране имага (лево) и 
ларве Л3 (десно) мраморасте стенице (Фото: оригинал) 

а б в 
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Слика 14: Смежурани, некротирани и натрули плодови боровнице као последица 
исхране браон мраморасте стенице (Фото: оригинал) 

Такође, H. halys поред тога што бира плодове боровнице за допунску исхрану, све 

чешће се појављује и као погодна биљка домаћин на којој ће положити јаја (слика 

15). 

 

Слика 15: Положено – испиљено јајно легло и ларве Л2 на наличју листа боровнице 

(Фото: оригинал) 

Контрола бројности браон мраморасте стенице у значајној мери отежана је услед 

велике миграторности, полифагности, начина и места презимљавања, као и 

специфичног начина исхране. Имага и старије нимфе су веома отпорне на 

инсектициде, а нема довољно регистрованих пестицида који могу обезбедити 

здравствену безбедност плодова уз прихватљив ниво штете. Што се тиче хемијских 

мера, тренутно се акценат ставља на третмане пиретроидима или у комбинацији са 

другим инсектицидима (Ињац и сар., 2019). Такође, акценат се у свету ставља на 

спровођење различитих превентивних мера у контроли бројности мраморасте 

стенице, а једна је примена биљних заштитних појасева. Сунцокрет представља 

занимљив потенцијални усев за H. halys, али потребна су додатна истраживања како 
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би се проверила изводљивост оваквог начина заштите усева (Soergel i sar., 2015). У 

САД се изводе истраживања различитих врста репелената, етарских уља у 

комбинацији са органским инсектицидима. Неколико органских одобрених 

инсектицида, укључујући пиретрине, азадирахтин, азадирахтин + пиретрин, 

спиносад , калијумове соли масних киселина, процењени су на токсичност за нимфе 

и одрасле јединке мраморасте стенице користећи лабораторијске биолошке тестове 

и теренска испитивања на парадајзу и паприци. Друга потенцијална опција 

сузбијања је употреба природних хемикалија за спречавање храњења мраморасте 

стенице као што је каолинит глина, алумосиликатни минерал који се прска по 

биљкама да би инсекту променио изглед, осећај и мирис биљке. Фине честице глине 

(један микрон) делују репелентно, отежавају кретање инсеката по третираним 

површинама, спречавају овипозицију и  продужавају дејство других примењених 

активних материја (Bengochea i sar., 2014). Биљке проиводе есенцијална уља како би 

одбијала инсекте, а нека од њих могу на одређене инсекатске врсте деловати и 

токсично. Ове хемикалије ремете неуротрансмитере инсеката. Третмани су 

оцењивани у одабраним тестовима и пољским експериментима на паприкама кроз 

недељне примене са највишом назначеном количином препарата (Morehead, 2016). 

Биљна етерична уља су током година коришћена као биопестициди за контролу 

инсеката, међутим, тешкоће у примени етеричних уља у великим размерама и под 

тешким условима животне средине захтевали су уградњу ових биљних материјала у 

нове формулације путем нанотехнологије. Наноформулације побољшавају 

ефикасност, повећавају стабилност и спречавају брзо испаравање активних 

једињења. Познато је да нанокапсулирана уља имају много већу хемијску активност 

од чистих уља, много су покретљивија и способна су да продиру у ткива инсеката  и 

биљака што обезбеђује јачање инсектицидне активности (Samar i sar., 2019). 

Истраживања се одвијају и у смеру примене инсектицидних мрежа са интегрисаним 

делтаметрином. Дуготрајне инсектицидне мреже, које садрже инсектицид уграђен у 

влакна, су широко коришћене за контролу маларије и других болести које се 

преносе инсектима (Kuhar i sar., 2017). Тек недавно су истраживачи у САД почели 

да истражују њихову употребу за сузбијање пољопривредних штеточина, па и за 

сузбијање браон мраморасте стенице. Изложеност инсеката мрежи у лабораторији је 

током десет секунди резултирала са више од 90% смртности нимфи H. halys и > 40% 

смртности oдраслих јединки исте врсте. Недавно је потврђена популација осе 

Trissolcus japonicus (Talamas i sar. 2015, цит. Tilman i sar., 2020), која је паразитоид 
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H. halys у изворном подручју и у неколико региона САД. Паразитоид T. japonicus 

полаже јаја у јаја стенице и онда се из јаја стенице не испили ларва стенице него 

изађе одрасла оса. Оса T. japonicus, цео свој циклус развића проведе у јајету 

стенице, од јајета, преко ларве до лутке и тек одрасла форма изеће из јајета стенице 

(Yeargan i sar., 1979, цит. Tilman i sar., 2020). Увођењу природних непријатеља, 

паразитоида браон мраморасте стенице - самурај осе (T. japonicus) посвећује се 

изузетна пажња као обећавајућем виду биолошке контроле браон мраморсте 

стенице (Hoelmer и Tatman, 2017).  

Еколошки прихватљива и ефикасна стратегија у контроли H. halys подразумева 

примену феромонских клопки које привлаче и убијају штеточину. Такве клопке се 

постављају најчешће дуж граничних редова засада, а хемијски третман се спроводи 

само у редовима са постављеним клопкама (Rice i sar., 2014). Поред сексуалних 

феромона мужјака за мониторинг H. halys све више се примењују тзв. агрегациони 

феромони (слика 16). Мужјаци браон мраморасте стенице продукују недавно 

идентификоване двокомпонентне агрегационе феромоне, који за разлику од 

сексуалних феромона привлаче све мобилне стадијуме штеточине (Zhang i sar., 

2013). 

 

Слика 16: Ефекти примене црне пирамидалне клопке у засаду леске (Фото: 
оригинал) 
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Са друге стране, употреба феромонских клопки у циљу хватања штетних врста 

стеница и смањења степена оштећења гајених биљака није дала очекиване 

резултате. Истраживања спроведена у засадима парадајза показала су да присуство 

феромонских клопки може да доведе до повећаног оштећења плодова парадајза, јер 

су се стенице скупљале у већем броју на плодовима парадајза у близини 

феромонских клопки (Sargent i sar.,2014, цит.Ивезић,2020). Овакав резултат 

објашњава се феноменом под називом „преливање из клопке“, који се јавља када се 

јединке одређене врсте, привучене феромоном, пре самог уласка у клопку одмарају 

на вегетацији и при том интензивно хране значајно оштећујући гајену биљку 

(Коњевић, 2015). 
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3. ЗАДАТАК И ЦИЉ РАДА 
 

Пошто се јајна легла не могу детектовати феромонским клопкама, а ларве у 

недовољној мери, задатак овог рада је пратити бројност браон мраморасте стенице 

(Halyomorpha halys) у феромонским клопкама уз истовремено праћење реалног 

стања у засадима леске и боровнице визуелном методом која обезбеђује добијање 

поузданих података. 

 

Поређење резултата мониторинга браон мраморасте стенице уз помоћ два различита 

модела феромонских клопки и резултата визуелних прегледа на више локација даje 

увид у поузданост, тј. упоредивост обе методе, као и утицај различитих фактора на 

исте (локација засада, површина, облик парцеле, окружујући усеви и културе, 

надморска висина, клима и сл.). Један од циљева је и да се кроз употребу различитих 

модела клопки са истим феромоном стекне увид у потенцијале оба модела у 

интегралном сузбијању мраморасте стенице 

Такође, циљ је да се визуелним прегледима утврди и евентуално присуство 

предаторских или пак паразитских врста у засадима, а који прате поменуту штетну 

врсту стенице.  

Још један од задатака рада је да се кроз интегрални приступ контроли бројности ове 

релативно нове штеточине за нашу земљу, испитају и нове могућности сузбијања 

стеница природним препаратима као што су азадирактин, пиретрин, глина, као и 

тестирање репелентног, атрактантног и леталног дејства одређених етарских уља, а 

све у циљу обезбеђивања квалитетних плодова и високих приноса леске и 

боровнице, а без остатака пестицида у њима. Крајњи циљ би био покушај креирања 

прогнозног модела који предвиђа појаву и миграције Halyomorpha halys, спрам чега 

би се планирале мере сузбијања. 
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4. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА 
                                        

4.1 ПОСТАВЉАЊЕ КЛОПКИ И ОПИС ЛОКАЦИЈА 
 

Постављање агрегационо-феромонских пирамидалних клопки (dead-in) у засадима 

леске, као и панелних агрегационо-феромонских клопки са лепљивом плочом у 

засадима боровнице на подручју општине Шабац извршено је 29. априла 2021. 

године, а према упутству произвођача (ТРECE, USA). Укупно су постављене четири 

клопке у засадима леске, и то две у селу Рибари (МПЛ4 и МПЛ1), једна у селу 

Горња Врањска (БТЛ1) и једна у селу Миокус (ЧВЛ2) што је приказано на сликама 

17а (положај клопки у односу на Шабац), 17в (БТЛ1 – лево, ЧВЛ2- десно), 17ц 

(МПЛ4-лево горе, МПЛ1-десно доле).  

Слика 17а,17в,17ц: Локације праћених пирамидалних клопки на подручју општине 
Шабац (Извор: Агрисер Фереро, 2021) 

Феромонске клопке су постављене у селу Рибари, у засадима леске и боровнице на 

газдинству породице Попић, по следећем принципу, једна клопка у засаду који се 

налази у насељеном делу села, а друга клопка на плантажи лоцираној у отвореном 

атару истог села. Разлог оваквом приступу лежи у чињеници да је у оквиру 

мониторинга H. halys, у мају 2020. године на парцели број један на газдинству 
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породице Попић у селу Рибари код Шапца, у засаду леске постављена пирамидална 

клопка са агрегационим феромоном (слика 18-лево), којој је додељена 

идентификациона ознака МПЛ1, а све у оквиру стратегије развоја компаније 

„Агрисербиа Фереро“ из Сомбора. Полазећи од чињенице да се ради о релативно 

новој врсти стенице на нашем континенту, која је веома миграторна, инвазивна, без 

адекватних природних непријатеља, од велике важности је било да се врши редован 

мониторинг врсте у лесци, али и свим другим окружујућим културама у циљу 

упознавања исте и евентуалног правовременог реаговања. Пратећи кретање 

бројности мраморасте стенице у сезони 2020. у клопци МПЛ1 дошло се до закључка 

да H. halys није бележила тако високу бројност, наравно уз извесне осцилације. 

Управо такав налаз је касније потврђен контролом квалитета плода лешника са ове 

парцеле, односно констатовано је да није присутан висок проценат оштећења од 

стенице, ни латентне, а ни укупне трулежи. Са друге стране, на парцели број четири, 

такође се налазио засад леске у истом власништву, исте старости, у оквиру ког је 

примењена иста технологија производње. Плантажа број четири налази се иза самог 

села, практично у самом селу, јер га окружују баште, куће и окућнице житеља села 

Рибари. Ту није постављена клопка, али на основу контроле квалитета плода након 

купљења лешника, установљен је значајно виши проценат скривене и укупне 

трулежи, оштећења од стенице и празних плодова (табела 28 - колона 2020) него у 

парцели број један. Овакав резултат квалитативне контроле лешника указао је на 

потребу за дубљом анализом. Сва превентивна и куративна третирања леске на 

газдинству Милорада Попића вршена су 2020. године сходно мониторингу клопке 

МПЛ1 на парцели један, али резултати тих третмана су изостали на парцели број 

четири. Као разлог за тако нешто наметнула се локација засада број четири, који се 

налази у самом селу и био је директно на удару првих презимљујућих имага стенице 

које су дошле са окућница, окружен различитим раним воћем, поврћем у баштама и 

шумом, за разлику од локације засада број један који се налази у отвореном атару 

истог села и нешто је веће површине, односно парцела је исте дужине, али је дупло 

шира од парцеле број четири. Вођени идејом да је то један од разлога за велику 

разлику у квалитету лешника, односно да се иста провери у пракси постављена је 

клопка - МПЛ4 и у засаду број четири. 

- Клопка МПЛ1 је постављена у отвореном атару, у засаду леске на парцели 

број један (доле десно на слици 17ц) на којој се налазила и током претходне 
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сезоне, 2020. године. Парцела број један налази се на надморској висини од 

86 метара, величине је 3,6 хектара, где се 18 редова пружа у правцу запад-

исток. Размак садње је шест метара између редова и три метра у реду. 

Парцела је окружена са западне стране Церским каналом и атаром, са 

источне младим тек посађеним засадом леске и једним делом шумом, а са 

северне и јужне стране налазила се луцерка. Клопка МПЛ1 је постављена на 

западном ободу парцеле, у деветом реду - средина парцеле (сорта Ђифони), а 

између другог и трећег жбуна у реду (ГПС 44.688044: 19.45277). 

- Друга клопка са ознаком МПЛ4 је постављена у засаду леске на парцели број 

четири (лево горе на слици 17ц) који је лоциран у самом селу. Парцела је на 

надморској висини од 85 метара, површине је 1,3 хектара, а осам редова се 

пружају у правцу север - југ. Размак садње је шест метара између редова и 

три метра у реду. Парцела је окружена са западне стране сунцокретом, са 

источне пшеницом, засадима купине и јагоде, а са северне трешњом и старим 

засадом леске, док се на јужној страни налази шума, као и плантаже вишње и 

јагоде. Клопка МПЛ4 је постављена на јужном ободу парцеле, у седмом реду 

(сорта Ђифони) уз саму пшеницу – ћошак парцеле, а између другог и трећег 

жбуна у реду (ГПС 44.702566: 19.419414). 

- Клопка ознаке БТЛ1 је постављена на газдинству породице Тодоровић, у 

засаду леске на парцели број један у селу Горња Врањска (лево на слици 17в) 

који је лоциран на ободу насеља. Надморска висина је 110 метара . Парцела 

број један је површине два хектара. Редови се пружају у правцу исток-запад. 

Размак садње је шест метара између редова и три метра у реду. Парцела је 

окружена са западне стране кукурузом, са источне стране је одводни канал, а 

са јужне кукурузом, док се на северној страни целом дужином засада пружа 

органски сертификована плантажа леске у десетој години. Клопка БТЛ1 је 

постављена на источном ободу парцеле, у другом реду (сорта Ђифони) уз 

органски лешник – угао парцеле, а између другог и трећег жбуна у реду (ГПС 

44.71098: 19.70242). 

- Клопка ЧВЛ2 је постављена на газдинству породице Враштановић, у засаду 

леске на парцели број два у селу Миокус (десно на слици 17в) који је лоциран 

на ободу насеља. Надморска висина је 112 метара. Парцела број два је 

површине два хектара. Редови се пружају у правцу север-југ. Размак садње је 

шест метара између редова и три метра у реду. Парцела је окружена са запада 
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баштама и пластеницима, са источне стране је једногодишњи лешник, а са 

јужне се налази викендица са окућницом и засади крушке, док се на северној 

страни налазе повртњаци. Клопка ЧВЛ2 је постављена на јужном ободу 

парцеле, у другом реду (сорта Ђифони) уз млади лешник – ћошак парцеле, а 

између другог и трећег жбуна у реду (ГПС 44.70406 : 19.83087). 

У два засада боровнице који су лоцирани такође у селу Рибари постављена је по 

једна панелна клопка (МПБ2 и МПБ5) (слика 18 -десно). 

 

- Клопка МПБ5 (феромонска са лепљивом плочом) је постављена у засаду 

боровнице на парцели број пет који је лоциран у самом селу, односно у 

кућном плацу породице Попић. Надморска висина је 85 метара. Парцела број 

пет је површине један хектар, а 12 редова се пружају у правцу север - југ. 

Размак садње је три метра између редова и један метар у реду. Парцела је 

окружена са западне стране плантажом облачинске вишње, са источне стране 

налази се стари воћњак и кукуруз, са северне двориште, док се на јужној 

страни налазе шума и пшеница. Клопка МПБ5 је постављена на северном 

ободу парцеле, у трећем реду (сорта Дрејпер) од вишњика, код првог жбуна у 

реду.  

 

- Клопка МПБ2 (феромонска са лепљивом плочом) је постављена у засаду 

боровнице на парцели број два који је лоциран у атару села Рибари. 

Надморска висина је 86 метара. Парцела број два је површине један хектар, а 

12 редова се пружају у правцу исток -запад. Размак садње је три метра 

између редова и један метар у реду. Парцела је окружена са западне стране 

плантажом боровнице, са источне младим воћњаком вишње и кукурузом, са 

северне шумом, док се на јужној страни налази подмлађени засад боровнице. 

Клопка МПБ2 је постављена на западном ободу парцеле, у првом реду (сорта 

Дјук) од шуме, између првог и другог жбуна у реду. 
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4.2 МОНИТОРИНГ СТЕНИЦЕ У ЗАСАДИМА ЛЕСКЕ И БОРОВНИЦЕ 
 

Праћење бројности ухваћених стеница у клопкама вршено је једном недељно као и 

визуелни прегледи. При сваком прегледу, клопка је отворена, пребројане су све 

јединке и бележене посебно живе и угинуле јединке, односно ларве и имага. Након 

утврђене бројности клопка је испражњена у кесу да би се спречило дуплирање 

улова. Потом су вршени визуелни прегледи, у раним јутарњим и преподневним 

часовима док су стенице мирне и мање активне. Визуелним прегледима тражена су 

јајна легла, ларвени узрасти (нимфе) и имага. Детаљни визуелни прегледи вршени 

су увек прегледом десет жбунова на три позиције-пункта у засаду: I – на почетку 

парцеле око саме клопке, II – на средини парцеле, III - на супротном крају парцеле у 

односу на клопку. Утврђивање бројности јаја, ларви и одраслих јединки визуелном 

методом вршено је у трајању од око петнаест минута по једној позицији у засаду. 

Прегледани су сви делови биљке од подножја до врха (доступног дела) са посебном 

пажњом усмереном ка унутрашњој страни/наличју листова где се најчешће налазе 

положена јаја.   

 

Слика 18: Постављене клопке у засадима леске и боровнице (лево: пирамидална 
клопка, десно: панел клопка) (Фото: оригинал) 
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Такође се пажња обраћала на евентуално присуство предатора и паразита стенице, а 

које није могуће регистровати у поменутим клопкама. По окончању прегледа свих 

пунктова у засаду леске, подаци о бројности стенице и сва друга значајна запажања 

су уношена у дигиталну апликацију ,,HH Bug Monitor,, компаније Агрисербиа 

Фереро са којом произвођачи лешника имају уговорни однос. 

Поред описаних метода мониторинга, током јуна спроведена је и тзв. ,,фрапаж“, 

метода у свим посматраним засадима леске, као контролна мера. Фрапаж метода 

подразумева постављање платна дужине девет метара испод неколико жбунова 

леске са једне стране реда и њихово протресање у циљу утврђивања присуства и 

бројности стеница и свих других инсеката (слика 19). Ради се увек у раним 

јутарњим часовима да би се избегло бежање инсеката. 

 

Слика 19: Фрапаж метода мониторинга у засаду леске (Фото: оригинал) 

 

У циљу што бољег сагледавања развојног циклуса браон мраморасте стенице у 

описаном окружењу, поред мониторинга извршено је праћење метеоролошких 

фактора и провера њихових утицаја на развој H. halys. Израчунате су просечне 

седмодневне вредности максималних и минималних температура ваздуха, суме 

ефективних температура (преко 10°C) (Nielsen i sar., 2008), као и релативне 
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влажности ваздуха за период који је претходио сваком очитавању клопке и 

визуелним прегледима жбунова (Прилог 3) (Fisher i sar.,2020).  

4.3 ПРИМЕЊЕНЕ КОНВЕНЦИОНАЛНЕ ХЕМИЈСКЕ МЕРЕ 
 

Пре постављања клопки вршене су редовне мере заштите од болести и штеточина у 

засадима леске и боровнице, превентивне и куративне као и претходних година. 

Након постављања клопки, на основу фенофазе биљке, бројности јединки у 

клопкама и упоређеним вредностима бројности стеница током визуелних прегледа, 

спровођена је контрола бројности стеница, при чему је као критична вредност за 

третман узет број од ˃20 јединки кумулативно ухваћених у „dead-in“ клопку (Short i 

sar., 2016). Третмани леске су вршени пестицидима приказаним у табели 1.  

 

Слика 20: Ноћни третман (Фото: оригинал) 

Третмани су вршени тракторским вученим атомизерима, запремине 1.500 литара, уз 

утрошак воде од 350 до 400 литара по хектару с обзиром да се ради о млађим 

засадима у петој или шестој години од садње. Брзина кретања при третману је око 

седам километара на час, при радном притиску од 12 бара. Третмани су увек вршени 

током вечерњих или ноћних сати, али никада пре 20 часова, нарочито лети (слика 

20). Инсистирало се на томе да се третира само једна страна једног реда у проходу 
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нарочито уколико ветар дува брзином већом од два метра у секунди, да би се 

обезбедило адекватно пробијање млаза кроз жбунове и адекватна покривеност лисне 

масе. 

Табела 1: Спроведени третмани у засадима леске током 2021. године 
 

 

 
4.4 ЛAБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА БИОПРЕПАРАТА 

 
Испитивање деловања биоинсектицида на све развојне стадијуме стенице вршено је 

током друге декаде јуна 2021. године у лабораторији консултантске фирме „Glory 

Fruit Dream Consult” из Шапца. Имага и ларве браон мраморасте стенице су излагане 

дејству следећих биолошких препарата и активних материја: Neem Ozoneеm 

Датум Назив препарата Активна материја Примењена концентрација 2021
18. фебруар ZATO TRIFLOKSISTROBIN 0.015

KARATE ZEON LAMBDA - CIHALOTRIN 0.02

26. март CUPRABLAU Z BAKAR HIDROKSID 0.25
CIPKORD CIPERMETRIN 0.03

10. април GALOFUNGIN KARBENDAZIM 0.06
KAPTAN KAPTAN 0.25
ABASTATE ABAMEKTIN 0.1

4. мај PEHAR PIRIMETANIL 0.2
MANKOGAL MANKOZEB 0.25
FOBOS BIFENTRIN 0.05

21. мај SIGNUM PIRAKLOSTROBIN +BOSKALID 0.075
CIPKORD CIPERMETRIN 0.05

2. јун ZATO TRIFLOKSISTROBIN 0.015
TONUS ACETAMIPRID 0.025

11. јун GALOFUNGIN KARBENDAZIM 0.06
KAPTAN KAPTAN 0.25
DECIS DELTAMETRIN 0.05

11. јул KAPTAN KAPTAN 0.25
KOZAK LAMDA CIHALOTRIN 0.02

03. август ZATO TRIFLOKSISTROBIN 0.015
DECIS DELTAMETRIN 0.05

2. септембар NEEM ULJE AZADIRAKTIN 0.4 само око клопке+ободни редови
PYREGARD PIRETRIN 0.1 само око клопке+ободни редови
ASPARGIN GLINA 2.5 само око клопке+ободни редови

ETARSKA ULJA у случају потребе

6. септембар CUPROXAT BAKAR  SULFAT 0.2 цео засад
LETOL MINERALNO ULJE 0.5 цео засад

15.NOVEMBAR CUPROZIN BAKAR OKSIHLORID 0.75
COSAVET SUMPOR 0.6
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(азадирахтин), Pyregard (пиретрин), Aspanger (глина) (слика 21), као и дејству више 

врста етарских уља (слика 22) и свежем цвету лаванде. 

Азадирахтин је једињење издвојено из неем дрвета (Azadirachta indica). То је 

инсектицид широког спектра, који делује и као репелент, регулатор раста и 

инсектицид. Ово једињење успешно сузбија ваши, минере листа, гусенице 

земљомерки, одрасле мољце, трипсе, штеточине листа и гриње. Препарати у 

промету су Дирактин, Озонеем и др.  

Дирактин је инсектицид биљног порекла екстракт биљке неем. Садржи 

азадирахтин 32 g/l. Дозa примене: 0,75-1,5 l/ha. Препарат који је коришћен у огледу 

(слика 20) регистрован је у Републици Србији под називом Оzoneem Trishul 1% EC 

(на бази азадирахтина 10g/l препарата) и користи се за сузбијање кукурузног мољца 

и памучне совице у усеву кукуруза, кромпировог мољца, зелене јабучне ваши у 

засадима јабуке, трипса у културама купуса и лисне ваши у усевима паприке 

(Вуковић и Шуњка, 2021). 

 
Слика 21: Испитивани биолошки препарати (Фото: оригинал) 

 

Пиретрин је природни инсектицид изолован из праха осушених главица цветова 

биљке Chrysanthemum cinerariaefolium. Примењује се у сузбијању ваши, гусеница, 

трипса и мољаца.  

Препарати на бази пиретрина у промету су Пирос, Пирегард или у комбинацији са 

другом активном материјом као што је препарат Show . 

Пирегард је биолошки инсектицид коришћен у огледу (слика 21), широког спектра 

примене на бази природног пиретрина (4%) у течном облику. Има контактно 

дејство, а карактерише га брза ефикасност у сузбијању многих штеточина на разним 
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културама, како на отвореном, тако и у заштићеним просторима, у свим годишњим 

добима. Због кратког дејства, идеалан је за употребу у близини корисних инсеката. 

Не оставља резидуе. 

Користи се фолијарно у концентрацији од 75-90 ml/100 литара воде. Вода за 

прскање не сме да има алкалну реакцију (pH> 7) и не сме се мешати са производима 

алкалне реакције. Третмане вршити рано ујутро или касно увече. 

Аспангер је производ коришћен у огледу, а у основи је фино млевена глина (слика 

20). Захваљујући хемијској структури и елементима у траговима, пружа врхунске 

перформансе у органској пољопривреди. Својства ове врсте глине повећавају 

еластичност епидермалних ћелија у коштичавим воћкама, смањују појаву црвених 

мрља и пружају заштиту од обичне крушкине буве. Аспангер позитивно утиче на 

принос многих усева, као што су јабуке, крушке, брескве и маслине. У 

биодинамичком узгоју дозвољена је употреба Аспангер-а као природног адитива од 

силикатне камене прашине. Фолијарно се примењује од 5 - 20 kg по хектару. 

Величина честица је 1 микрон (TradeAgro, 2021). 

 
Слика 22: Испитивана етарска уља (Фото: оригинал) 

 

Етарска уља (слика 22) су немасни природни екстракти из ароматичних биљака 

добијени помоћу дестилације, екстракције или неком другом методом изолације. 

Етарска уља су најконцентрованији облик лековитих састојака једне биљке. За 

добијање уља користе се различити делови биљке: цветови, осушени пупољци, 

листови, стабљике, трава, дрвени делови, коре, биљне смоле, семенке, плодови. То 

су лако испарљиве, немасне супстанце, интензивног мириса. Есенцијална уља имају 

високу способност продирања кроз површински слој, узрок томе је липофилност 

молекула и мале молекулске масе. Због своје хемијске структуре, етарско уље је већ 
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само по себи сложена композиција, јер садржи око сто различитих једињења – 

терпена, алкохола, фенола, естара, алдехида и кетона. Да би уља била делотворна, 

потребно је да буду природна и чиста. Деловање једног етарског уља зависи од 

комбинације и концентрације разних хемијских супстанци које се налазе у његовом 

саставу. За употребу етарских уља, потребно је познавање деловања и токсичности 

појединих уља Најбоље је мешати их са базним уљима која појачавају њихово 

дејство. 

- Каранфилић (Eugenia caryophyllata) : еугенол, бета-кариофилен, алфа-хумулен.  

- Лимунова трава (Cymbopogon flexuosus): цитрал, нерал, геранијал, алфа-

терпинеол  

- Еукалиптус (Eucalyptus globulus) : 1.8 - цинеол, алфа-пинен, лимонен, п-цимен 

- Мента (Mentha arvensis): ментол, ментон, изоментон 

- Ylang Ylang (Cananga odorata): линалол, геранил ацетат, бензил бензоат 

- Рузмарин (Rosmarinus officinalis): алфа-пинен, бета-пинен, камфор, камфен, 

лимонен (Alekpharm, 2021) 

За потребе испитивања употребљене су пластичне посуде са поклопцима (амплике) 

за ситно воће и храну, запремине 0,8 литара, димензија 16 cm х 10 cm х 5 cm (слика 

23). Посудице су перфориране по ободу поклопца лемилицом. На свакој посудици 

направљено је по дванаест до четрнаест отвора за ваздух, пречника два до три 

милиметра. У сваку посудицу је потом стављен комад сунђера запреминске 

величине од три до четири кубна центиметра. Шприцем од пет милилитара је 

одмерен један милилитар одређеног препарата и убризган у описани сунђер. Након 

тога је у посудицу стављена одрасла јединка стенице и ларвe стадијума Л1 и Л2. 

Потом је амплика потпуно затворена и уписано је време почетка експозиције 

инсеката. Све време праћено је понашање имага и нимфи, истовремено мерећи 

време до парализа или угинуће јединки (слика 24). 
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Слика 23: Лабораторијско тестирање биопрепарата (Фото: оригинал) 

. У истраживању су коришћени препарати Neem Ozoneеm (азадирахтин), Pyregard 

(пиретрин) и Aspanger (глина) у три концентрације, од 100% концентрованих до 

раствора од 1% и 0,1%. Разблаживање је вршено дестилованом водом до жељене 

концентрације. 

     
Слика 24: Испитивање дејства у посудама (Фото: оригинал) 

Након анализе појединачних ефеката обе активне материје (азадирахтин и 

пиретрин) у наведеним концентрацијама, приступило се тестирању комбинација ова 

два препарата у једнаким разблажењима и то од 1% и 0,1%. По завршетку 

лабораторијског испитивања, као и анализе брзине и ефикасности препарата у 

различитим концентрацијама приступљено је примени истих у пољским условима у 

засаду леске, ради провере добијених резултата. Третман је вршен на четири жбуна 

која се налазе одмах уз клопку, јер је ту присутност стеница евидентна, што је 

утврђено визуелним прегледом. Испод жбунова је постављена најлонска фолија 
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димензија 10 m x 4 m (слика 25) на који су током огледа као и сат времена након 

третмана хватане пале стенице и сви други инсекти угрожени одређеном 

комбинацијом препарата. Пре самог третмана извршен је визуелни преглед и 

пребројавање инсеката на жбуновима планираним за третман. Третмани су вршени 

орошивачем – леђним атомизером Willager уз утрошак четири литре воде (раствора) 

на четири жбуна. Описани оглед је извршен у засадима леске број један (МПЛ1) и 

четири (МПЛ4) на почетним позицијама уз саму клопку, применом различитих 

концентрација и комбинација препарата. Овај утрошак радне течности одговара 

утрошку од 380 литара по хектару при редовним третманима ових засада леске 

тракторским вученим атомизерима. 

 

Слика 25: Тест третман биопрепаратима у засаду (Фото: оригинал) 

Сат времена након третмана извршен је преглед и пребројавање инсеката са фолије 

ради утврђивања броја угинулих јединки. Приликом бројања, узете су у обзир све 

стенице и други присутни организми како би се добио ефекат примењених третмана 

на друге инсекте. Такође, након пребројавања угинулих стеница на најлону, 

извршен је визуелни преглед третираних жбунова, као и контролних (нетретираних) 

жбунова у суседном реду. На основу резултата огледног третмана у лабораторији 

донета је одлука о избору препарата, њиховој комбинацији, начину третмана и 

концентрацијама које ће бити примењене, на целом засаду, по потреби,  у моменту 

када примена конвенционалних инсектицида не буде могућа због периода каренце 

(табела 4). Овај интервентни третман је извршен почетком септембра вученим 

тракторским атомизером Турбоматик (запремине 1.500 литара) на основу резултата 

мониторинга клопки и визуелних прегледа свих пунктова у засадима те седмице, а 

који су указали на потребу за планираним сузбијањем свих развојних стадијума 

мраморасте стенице. Том приликом третирани су само ободни редови и увратине 

засада. Ободни редови подразумеју обе стране прва два и последња два реда целом 



Мастер рад   Славиша Шестић 

42 
 

дужином. При том третирајући увек само једну страну реда у проходу, левог или 

десног, а не оба одједном. Тако је обезбеђена добра покривеност и пробијање 

раствора кроз жбун, приближавањем реду, нарочито ако је ветровито, мада су 

третмани углавном вршени током ноћи. 

4.5 КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ПЛОДА 
 

Током вегетације два пута (11. јун/29. јул) је урађена интерна контрола плодова, 

тако што су приликом мониторинга клопки (МПЛ4) и визуелних прегледа биљака 

узимани узорци плодова лешника на сва три пункта за процену здравственог 

односно квалитативног стања. Узорковано је методом случајног узорка двадесет 

плодова са сваке позиције, односно, убрани су лешници са првих жбунова код саме 

клопке, са жбунова у средини парцеле и на крају парцеле при чему су запажене 

одређене врсте оштећења (слике 26). 

Слика 26: Уочена оштећења од стенице током вегетације на лешнику (Фото: 
оригинал) 

Компанија „Агрисербиа Фереро“ је потом финалну контролу након скупљања, 

односно приликом откупа целокупног рода и пријема истог, вршила у својој 

лабораторији опремљеној опремом за ту намену (слика 27). Квалитативни ниво је 

одређен након свих провера у складу са интерним захтевима и званичним 

критеријумима, односно када је установљен тачан проценат оштећења од стенице, 

проценат влаге у плоду, рандман плода, проценат скривене и/или видљиве трулежи. 

Такође је урађена и анализа плода на присуство остатака пестицида у „Центру за 

Испитивање Намирница“ у Београду (ЦИН). 
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Слика 27: Контрола квалитета лешника при откупу у лабораторији (Фото: Крстић, 

2021) 

Квалитативна и квантитативна провера плодова боровнице и жбунова око клопке 

вршена је сходно методологији о визуелном прегледу пунктова у засаду , а потом 

упоређена са резултатима интерне и екстерне контроле пред транспорт, односно 

током пријема свеже боровнице код крајњег купца у Холандији. Приликом сваког 

од четири проласка берача (на сваких пет дана) ради бербе зрелих плодова 

боровнице на парцели број два, са два жбуна уз клопку МПБ2 у посебне гајбице 

обрани су сви оштећени (смежурани, мекани и натрули) плодови и покупљени већ 

опали плодови испод жбуна, а потом измерени (слика 28). 

Слика 28: Штете као последица исхране стенице на боровници (Фото: оригинал) 
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5. РЕЗУЛТАТИ РАДА СА ДИСКУСИЈОМ 
 

 

Редовним обиласцима засада леске и боровнице односно праћењем појаве и 

бројности инсеката у њима, током последњих неколико година уочена је појава нове 

врсте стенице, чија бројност се значајно и константно повећавала. Мониторингом је 

уочено и присуство неколико аутохтоних врста биљних стеница, које повремено 

могу да праве значајније штете и то: N. viridula, G. acuteangulatus, P. prasinа, R. 

nebulosa и D. baccarum, међутим ипак бројношћу и нанетим штетама у 2020. години 

издвојила се браон мрамораста стеница (H. halys) нарочито на парцели број четири 

која се налази у самом насељу. Ради поређења резултата мониторинга клопком и 

проналажења нових метода сузбијања ове врсте постављене су додатне клопке у 

овом и другим засадима леске и боровнице. Крајем априла 2021. године, поново је 

постављена клопка МПЛ1 као и претходне године у засаду број један, а клопка са 

ознаком МПЛ4 на парцели број четири. То је било добро полазиште, с обзиром да H. 

halys презимљава близу људског станишта (у кућама, помоћним објектима, 

викендицама), миграторна је, прелази са воћне врсте на воћну врсту, са поврћа на 

воће и да ће се најлакше и најдуже задржавати у највећој бројности баш у засаду 

лешника који се налази најближе насељу.  

5.1 МОНИТОРИНГ КЛОПКАМА – ЛЕСКА  
Резултати мониторинга клопкама у лешнику  приказани су у табели 2 и на 

графикону 8. На графичком приказу врло јасно се уочава разлика у броју 

детектованих одраслих јединки стенице и ларви. Највећи број имага браон 

мраморасте стенице уочен је и изловљен у клопци ЧВЛ2 и то близу 1200 јединки, а 

најмањи у клопци МПЛ1, скоро 200 имага, што је шест пута мање него у ЧВЛ2. 

Клопком МПЛ4 детектовано је близу 600 имага, а БТЛ1 200 одраслих јединки. 

Упоређујући све клопке међусобно добија се оквирни однос броја имага стенице: 

 МПЛ4 : МПЛ1 :  БТЛ1 : ЧВЛ2  = 3 : 1 : 2 : 6  
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Укупно је забележено 2417 имага, од чега у клопци ЧВЛ2 1195 адулта или 49,5%, у 

МПЛ4 591 имаго или 24,4%, у БТЛ изловљено је 424 одраслих или 17,5%, док је 

најмањи број био у МПЛ1, 207 имага или 8,5%.  

 

Графикон 8: Упоредна бројност имага и ларви H. halys у клопкама - леска 

Што се тиче бројности ларви у клопкама изловљени су сви стадијуми од Л2 до Л5, и 

добијен је следећи резултат: МПЛ4 (62 нимфе или 11,2%), МПЛ1 (90 нимфи или 

16,3%), БТЛ1 (101 нимфа или 17%), док је ЧВЛ2 поново забележила значајно виши 

улов и то 299 нимфи или 54,2% од укупних 552 нимфе (100%). 

Табела 2: Процентуални однос имага и ларви утврђене бројности  H. halys у 

клопкама 

  H. halys  
клопка имаго % ларве % 
МПЛ4 591 90,5 62 9,5 
МПЛ1 207 70,0 90 30,0 
БТЛ1 424 80,8 101 19,2 
ЧВЛ2 1195 80,0 299 20,0 

УКУПНО 2417  552  
 

Упоређујући све клопке међусобно, добија се и оквирни однос детекције ларви 

стенице:  МПЛ4 : МПЛ1 :  БТЛ1 : ЧВЛ2  = 1 : 1,5 : 1,6 : 5. Такође, упоређујући број 

детектованих имага и ларви у појединачним клопкама долази се до следећег односа: 

МПЛ4 (И : Л = 9:1), МПЛ1 (И : Л = 3:1), БТЛ1(И : Л = 4:1), ЧВЛ2 (И : Л = 4:1).      
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Када се сагледа горе описано, јасно се уочава да црна пирамидална клопка са 

агрегационим феромоном директно доприноси смањењу популације браон 

мраморасте стенице, с обзиром на број јединки имага и ларви које су угинуле 

уласком у клопку (Morrison i sar., 2018). У прилог тези да описана клопка није само 

одличан инструмент за мониторинг стенице, већ и незаменљиво механичко средство 

у интегралном сузбијању исте, говори сума од 2.969 изловљених стеница (имаго и 

ларве) током пет месеци у четири посматране клопке. Хипотетички посматрано, 

51% или 1514 ових јединки су биле женке које би наставиле репродукцију. Свака од 

ових 1514 женки би се током свог живота парила у просеку седам пута и исто 

толико пута положила у просеку по 26 јаја у једном јајном леглу.  Податак од 

укупно 2.969 изловљених јединки (имага и ларви) у све четири клопке указује да је 

практично спречено увећање популације за додатних 275.548 јединки током 

наредних годину дана, а што је у сагласности са интензитетом репродукције ове 

инвазивне врсте описаним у литератури (Medal i sar., 2013; Nielsen i sar., 2008). 

Анализирајући детекцију стенице појединачним клопкама у засадима леске, уочава 

се да је већ седам дана од постављања клопки регистровано присуство 19 

презимљујућих имага браон мраморасте стенице (H. halys) и осам имага зелене 

повртне стенице (N. viridula) у клопци МПЛ4 на парцели број четири што је 

приказано у табели број 3. 

                         Табела 3:  Бројност имага и ларви стеница у клопци МПЛ4 

 

МПЛ4 Имаго Имаго Имаго Ларве 
датум H.halys N.viridula G.lineatum  H.halys

03.05.2021. 19 8 0 0
10.05.2021 20 2 0 0
17.05.2021 41 0 0 0
24.05.2021 74 0 0 0
31.05.2021 32 0 0 0
10.06.2021 62 0 0 0
17.06.2021 0 0 0 0
24.06.2021 2 0 0 3
01.07.2021. 30 0 0 2
07.07.2021. 14 0 0 2
14.07.2021. 4 0 0 0
22.07.2021. 4 0 0 2
29.07.2021. 3 0 0 4
05.08.2021. 32 0 0 4
12.08.2021. 32 0 0 4
19.08.2021. 52 0 0 3
26.08.2021. 56 0 0 9
02.09.2021. 66 0 0 14
08.09.2021. 32 2 0 11
16.09.2021. 16 0 0 4
23.09.2021. 0 0 0 0
УКУПНО 591 12 0 62
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Зелена повртна стеница (N. viridula) је детектована клопком поново и кроз седам 

дана (два имага) и само још једном до краја мониторинга, такође два имага (8. 

септембра). У свим очитавањима клопке МПЛ4 детектовано је присуство браон 

мраморасте стенице, изузев 17. јуна и 23.септембра (последње очитавање). Током 

пет месеци мониторинга, највећи број уловљених одраслих јединки H. halys био је 

74 (24. маја), а најмањи (два имага) месец дана касније 24. јуна, што се такође може 

видети у табели 6. Прва детекција ларви H. halys у клопци МПЛ4 десила се 24. јуна 

када је уочено четири нимфе узраста Л2. Број уловљених ларви у клопци МПЛ4 је 

био испод пет на недељном нивоу све до последње седмице августа, када је 

забележено девет ларви узраста Л3 и Л4, а потом у првој декади септембра достиже 

максимум у два очитавања, 14 и 11 нимфи узраста Л3, Л4 и Л5. Практично се 

поклапају термини максималних бројности имага и ларви у клопци МПЛ4 током 

првих дана септембра. 

 

Графикон 9: Динамика појаве имага три врсте стенице (H.halys, N.viridula, 

G.lineatum) и ларви H. halys у клопци МПЛ4 

У клопци МПЛ1 на парцели број један што је приказано у табели број 4, 

регистровано је већ при првом очитавању присуство такође деветнаест 

презимљујућих имага браон мраморасте стенице (H. halys) као и у МПЛ4, али без 

присуства иједног имага зелене повртне стенице (N. viridula), која је потом 

детектована клопком тек 14. јула (један имаго) и по један имаго у првој половини 

септембра. У свим очитавањима клопке МПЛ1 детектовано је присуство браон 

0
20
40
60
80

03
.0

5.
20

21
.

10
.0

5.
20

21
17

.0
5.

20
21

24
.0

5.
20

21
31

.0
5.

20
21

10
.0

6.
20

21
17

.0
6.

20
21

24
.0

6.
20

21

01
.0

7.
20

21
.

07
.0

7.
20

21
.

14
.0

7.
20

21
.

22
.0

7.
20

21
.

29
.0

7.
20

21
.

05
.0

8.
20

21
.

12
.0

8.
20

21
.

19
.0

8.
20

21
.

26
.0

8.
20

21
.

02
.0

9.
20

21
.

08
.0

9.
20

21
.

16
.0

9.
20

21
.

23
.0

9.
20

21
.

Клопка  МПЛ4

Имаго - H.halys Имаго - N.viridula Имаго - G.lineatum Ларве  - H.halys



Мастер рад   Славиша Шестић 

48 
 

мраморасте стенице, изузев 17. јуна и 23.септембра (последње очитавање), као у 

МПЛ4. Прве ларве H. halys у клопци МПЛ1 забележене су 24. јуна када је уочено 

девет нимфи узраста Л2. Број уловљених ларви у клопци МПЛ1 кретао се између 

пет и десет на недељном нивоу, изузев половином и крајем јула када је забележено 

18, односно 12 ларви узраста Л3 и Л4, као и у првој декади септембра када се 

бележи појава од 13 нимфи узраста Л3, Л4 и Л5. Поклапање термина максималних 

бројности имага и ларви у клопци МПЛ1 евидентирано је само осмог септембра. 

Током јула констатована је супротна појава, односно забележена је максимална 

бројност ларви (18 јединки), а минимална имага.  

Табела 4: Бројност имага и ларви стеница у клопци МПЛ1 

 

 

МПЛ1 Имаго Имаго Имаго Ларве 
датум H.halys N.viridula G.lineatum  H.halys

03.05.2021. 19 0 0 0
10.05.2021 10 0 0 0
17.05.2021 32 0 0 0
24.05.2021 14 0 0 0
31.05.2021 8 0 0 0
10.06.2021 2 0 0 0
17.06.2021 0 0 0 0
24.06.2021 10 0 0 9
01.07.2021. 21 0 0 9
07.07.2021. 11 0 2 4
14.07.2021. 1 1 0 18
22.07.2021. 1 0 0 4
29.07.2021. 1 0 0 12
05.08.2021. 4 0 0 3
12.08.2021. 1 0 0 3
19.08.2021. 7 0 0 2
26.08.2021. 16 0 0 4
02.09.2021. 17 0 0 4
08.09.2021. 23 1 0 13
16.09.2021. 9 1 0 5
23.09.2021. 0 0 0 0
УКУПНО 207 3 2 90
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Графикон 10: Динамика појаве имага три врсте стенице (H.halys, N.viridula, 

G.lineatum) и ларви H. halys у клопци МПЛ1 

 

Клопком БТЛ1 (табела 5) регистровано је присуство стеница већ при првом 

очитавању, 24 презимљујућа имага браон мраморасте стенице (H. halys), али без 

присуства иједног имага зелене повртне стенице (N. viridula) током целе сезоне, док 

је G. lineatum уловљена само једном (десетог јуна) и то два имага. Свим недељним 

очитавањима клопке БТЛ1 детектовано је присуство браон мраморасте стенице. 

Укупан број детектованих стеница ове врсте био је 424 имага и 101 ларва.   

Током пет месеци мониторинга, највећи број уловљених одраслих јединки H. halys 

био је 42 (10. јуна), а најмањи крајем јула три имага, као и крајем августа свега пет 

одраслих јединки. 
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Табела 5:  Бројност имага и ларви стенице у клопци БТЛ1 

 

 

Графикон 11: Динамика појаве имага стеница и ларви H. halys у клопци БТЛ1 

 

 

 

БТЛ1 Имаго Имаго Имаго Ларве 
датум H.halys N.viridula G.lineatum  H.halys

03.05.2021. 24 0 0 0
10.05.2021 7 0 0 0
17.05.2021 24 0 0 0
24.05.2021 34 0 0 0
31.05.2021 36 0 0 0
10.06.2021 42 0 2 0
17.06.2021 36 0 0 0
24.06.2021 19 0 0 0
01.07.2021. 15 0 0 1
07.07.2021. 24 0 0 2
14.07.2021. 24 0 0 8
22.07.2021. 7 0 0 4
29.07.2021. 3 0 0 11
05.08.2021. 17 0 0 5
12.08.2021. 19 0 0 2
19.08.2021. 10 0 0 12
26.08.2021. 5 0 0 2
02.09.2021. 17 0 0 3
08.09.2021. 12 0 0 10
16.09.2021. 31 0 0 14
23.09.2021. 18 0 0 27
УКУПНО 424 0 2 101
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Табела 6:  Бројност имага и ларви стеница у клопци ЧВЛ2 

 

У клопци ЧВЛ2 (табела 6) регистровано је присуство 57 презимљујућих имага браон 

мраморасте стенице (H. halys) при првом очитавању, али без присуства иједног 

имага зелене повртне стенице (N. viridula), као и током целе сезоне, док је G. lineatum 

детектована само једном (десетог јуна) као у БТЛ1, са пет уловљених имага.  

Свим недељним очитавањима клопке ЧВЛ2 детектовано је присуство браон 

мраморасте стенице. Укупан број детектованих јединки износио је 1195 имага и 299 

ларви свих узраста од Л2 до Л5.  

Током пет месеци мониторинга, највећи број уловљених одраслих јединки H. halys 

био је 168, петог августа, а најниже бројности су бележене током четири везана 

очитавања у јулу. Прве ларве H. halys у клопци ЧВЛ2 хватане су тек. 24. јуна када је 

уочено 14 ларви узраста Л2.  

ЧВЛ2 Имаго Имаго Имаго Ларве 
датум H.halys N.viridula G.lineatum  H.halys

03.05.2021. 57 0 0 0
10.05.2021 71 0 0 0
17.05.2021 43 0 0 0
24.05.2021 76 0 0 0
31.05.2021 49 0 0 0
10.06.2021 51 0 5 0
17.06.2021 49 0 0 0
24.06.2021 48 0 0 14
01.07.2021. 38 0 0 12
07.07.2021. 11 0 0 2
14.07.2021. 20 0 0 7
22.07.2021. 10 0 0 3
29.07.2021. 21 0 0 16
05.08.2021. 168 0 0 55
12.08.2021. 49 0 0 3
19.08.2021. 59 0 0 18
26.08.2021. 39 0 0 27
02.09.2021. 19 0 0 48
08.09.2021. 118 0 0 26
16.09.2021. 112 0 0 36
23.09.2021. 87 0 0 32
УКУПНО 1195 0 5 299
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Графикон 12: Динамика појаве имага три врсте стенице (H.halys, N.viridula, 

G.lineatum)  и ларви H. halys у клопци ЧВЛ2 

Поклапање термина максималних бројности имага и ларви у клопци ЧВЛ2, 

евидентирано је управо петог августа када је детектовано 168 имага и 55 ларви. 

На основу бројности стеница у свим клопкама, њиховом појединачном и упоредном 

анализом, долази се до резултата који су практично потврдили почетну идеју о 

могућем утицају локације засада леске односно окружења на бројност мраморасте 

стенице (табела 5). 

 
Графикон 13: Однос броја одраслих и ларви H. halys у клопкама МПЛ4 / МПЛ1 
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Бројност имага H.halys била је три пута већа у клопци МПЛ4 постављеној у селу, од 

клопке МПЛ1 у атару (график 13). Слична ситуација је уочена и у клопкама БТЛ1 и 

ЧВЛ2 у односу на МПЛ1, где је бројност била виша од два до шест пута (табела 2). 

Ниска бројност уловљених имага била у јуну, јулу, августу и септембру и то у 

периодима полагања јаја. Такође динамика ниске бројности у клопкама МПЛ4  

може да  указује да су стеницама у датом периоду биле атрактивније неке друге 

културе. Утицај смањене влажности ваздуха у овом рејону ниже надморске висине 

имао је сигурно утицај, јер током посматраног периода, средином лета, оваква 

појава скоро да није уочена у рејону клопке БТЛ1, а нарочито у рејону клопке 

ЧВЛ2, односно на вишим  надморским висинама, где се бројност јединки у клопци 

није спустила испод 10 одраслих стеница на недељном нивоу. Бројност имага је 

најчешће била изнад 40, до 168 јединки у клопци ЧВЛ2 уз константно високу 

бројност Л2 и Л3 нимфи која се кретала од 15 до 55 ларви. Ово је на крају 

резултирало високом укупном бројношћу од скоро 1500 уловљених јединки. 

 

5.2 МОНИТОРИНГ ВИЗУЕЛНИМ ПРЕГЛЕДИМА - ЛЕСКА 
 

Током визуелних прегледа свих засада, такође је уочено присуство свих горе 

наведених врста стеница на жбуновима обе воћне врсте, као и предаторска врстa 

фамилије Reduviidae  која није хватана у клопкама (слика 29). 

 

Слика 29: G. lineatum (а), N. viridula(б) и предаторска врста фамилије Reduviidae (в) 

на лесци (Фото: оригинал) 
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Резултати мониторинга визуелним прегледима у лешнику приказани су у табелама 7 

и 8, као и на графикону 14, где се уочава разлика у броју детектованих имага, јајних 

легала и ларви на појединачним пунктовима у сваком засаду, као и између плантажа 

међусобно.  

Табела 7: Укупна бројност јединки врсте H. halys током визуелних прегледа 

жбунова леске на сва три пункта 

 

 

 

 

 

 

Од укупног броја од 1292 имага детектованих визуелном методом на сва три пункта 

на парцели ЧВЛ2 је број достигао 529 адулта или 41%, у БТЛ1 504 имага или 39%, у 

МПЛ4 је забележено 168 одраслих или 13%, док је најмањи број јединки био на 

парцели МПЛ1, 91 имаго или 7%. 

Табела 8: Бројност стеница на пунктовима I, II, III утврђена визуелним прегледима 

леске 

 

 

Први пункт: Највећи број имага браон мраморасте стенице уочаван је на 

жбуновима на првом пункту, уз саму клопку на свакој посматраној парцели. На 

првом пункту уз саму клопку ЧВЛ2 (Миокус) детектована је највећа бројност имага, 

506 јединки, а најмања уз клопку МПЛ1 (Рибари, парцела 1) укупно 90 имага, што је 

скоро шест пута мање него у ЧВЛ2. На првом пункту уз клопку МПЛ4 (Рибари, 

     I -код клопке-почетак реда           II - средина реда                    III - крај реда

парцела имаго јајна легла ларве имаго јајна легла ларве имаго јајна легла ларве
МПЛ4 122 7 87 4 0 0 42 8 62
МПЛ1 90 3 54 0 0 0 1 1 2
БТЛ1 346 9 202 40 2 23 118 5 145
ЧВЛ2 506 5 226 18 0 3 5 0 7
УКУПНО 1064 24 569 62 2 26 166 14 216

парцела имаго јајна 
легла ларве 

МПЛ4 168 15 146 
МПЛ1 91 4 56 
БТЛ1 504 16 370 
ЧВЛ2 529 5 236 

УКУПНО 1292 40 808 
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парцела 4) детектовано је 122 имага, а уз клопку БТЛ1 укупно 346 одраслих јединки 

(Врањска).  

Упоређујући бројност првог пункта на свим парцелама добија се оквирни однос 

детекције: 

• имаго :                  МПЛ4 : МПЛ1 :  БТЛ1 : ЧВЛ2  = 1,4 : 1,0 : 3,8 : 5,6 

• јајна легла:           МПЛ4 : МПЛ1 :  БТЛ1 : ЧВЛ2  = 2,3 : 1,0 : 3,0 : 1,7 

• ларве:                    МПЛ4 : МПЛ1 :  БТЛ1 : ЧВЛ2  = 1,6 : 1,0 : 3,7 : 4,2 

Други пункт: На другом пункту, у средини засада леске, на свим посматраним 

парцелама бележи се најнижа бројност одраслих и ларви браон мраморасте стенице 

(Графикон 14). Највише одраслих јединки (40) детектовано је на другом пункту 

засада БТЛ1 (Врањска), док на МПЛ1 (Рибари, парцела 1) није уочен ниједан имаго. 

На другом пункту МПЛ4 (Рибари, парцела 4) детектовано је само четири имага, а на 

ЧВЛ2 18 одраслих јединки (Миокус).  

Упоређујући међусобну бројност другог пункта на свим парцелама добија се 

оквирни однос детекције: 

• имаго:                  МПЛ4 : МПЛ1 :  БТЛ1 : ЧВЛ2  = 1,0 : 0,0 : 10,0 : 5,0 

• јајна легла:           МПЛ4 : МПЛ1 :  БТЛ1 : ЧВЛ2  = 0,0 : 0,0 : 2,0 : 0,0 

• ларве:                    МПЛ4 : МПЛ1 :  БТЛ1 : ЧВЛ2  = 0,0 : 0,0 : 7,7: 1,0  

 

 

Графикон 14: Бројност стенице на свим визуелним пунктовима – леска 
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Трећи пункт: На тзв. трећем пункту, односно пункту најудаљенијем од постављене 

феромонске клопке уочена је средње висока бројност у односу на пунктове на 

почетку и у средини парцеле. Највиша бројност од 118 одраслих јединки забележена 

је на трећем пункту засада БТЛ1 (Врањска), док је на МПЛ1 (Рибари, парцела 1) 

уочен је само један имаго. На трећем пункту МПЛ4 (Рибари, парцела 4) детектовано 

је 42 имага, а на ЧВЛ2 само 5 одраслих јединки (Миокус).  

 

Упоређујући бројност јединки забележених на трећем пункту, на свим парцелама, 

добија се оквирни однос детекције: 

• имаго:                  МПЛ4 : МПЛ1 :  БТЛ1 : ЧВЛ2  = 42,0 : 1,0 : 118 : 5,0 

• јајна легла:           МПЛ4 : МПЛ1 :  БТЛ1 : ЧВЛ2  = 8,0 : 1,0 : 5,0 : 0,0 

• ларве:                    МПЛ4 : МПЛ1 :  БТЛ1 : ЧВЛ2  = 31,0 : 1,0 : 145,0 : 3,5 

 

Увид у динамику, фреквенцију и дистрибуцију имага, јајних легала и ларви стиче се 

кроз анализу резултата визуелних прегледа на појединачним пунктовима. На 

парцели четири у Рибарима (МПЛ4) (табела 9) на првом пункту уочено је укупно 

122 имага, седам јајних легала и 87 ларви свих узраста од Л1 до Л5. Уочава се да је 

већ трећег маја на првом пункту регистровано присуство пет презимљујућих имага 

браон мраморасте стенице (H. halys), као и наредне недеље, што указује на 

присуство ове врсте и у претходној години. Током већег дела сезоне визуелно је на 

жбуновима детектовано присуство имага браон мраморасте стенице, изузев током 

периода интензивне копулације и полагања јаја, односно 17. маја и 23.маја, као и 

током целог јула. Током пет месеци мониторинга, уочавају се три пика присуства 

имага на жбуновима првог пункта и то 17. јуна када је уочено 15 имага H. halys и 

пет имага G. lineatum, затим 1.јула - 14 имага врсте H. halys и 5. августа - 21 имаго 

H. halys. 
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Табела 9: Бројност стеница током визуелних прегледа жбунова леске на парцели 4 - 

Рибари (црвено поље - G.lineautum) 

 

Током преосталих једанаест визуелних прегледа констатовано је присуство од 

четири до седам одраслих јединки H. halys. Требало би напоменути да је 29. јула 

извршена замена старог новим феромоном у клопци МПЛ4, што је вероватно 

утицало да бројност имага на првом пункту порасте са нула уочених на 21 јединку. 

Овај податак се подудара и са скоком бројности унутар саме клопке МПЛ4, као и 

код свих осталих посматраних клопки у којима је истог дана извршена обнова 

феромона. Прва јајна легла и ларве Л1 врсте H. halys на жбуновима најближим 

клопци МПЛ4 уочени су 7. јуна при ванредном визуелном прегледу, а потом и 10. 

јуна при редовном прегледу када су пронађена укупно три јајна легла. Од пронађена 

три легла, два су била празна односно већ испиљена уз 12 покретних ларви Л2 

узраста у близини и једно легло са тек испиљене 24 ларве Л1 узраста. Наредне 

седмице, 17. јуна поново је детектовано једно тек испиљено јајно легло са 24 ларве 

Л1 и три већ испиљена празна легла. Ларве узраста од Л2 до Л5 су углавном 

датум      I -код клопке-почетак реда               II - средина реда                       III - крај реда
МПЛ4 имаго јајна легла ларве имаго јајна легла ларве имаго јајна легла ларве
03.05.2021. 5 0 0 0 0 0 0 0 0
10.05.2021 5 0 0 0 0 0 0 0 0
17.05.2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.05.2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.05.2021 5 0 0 0 0 0 0 0 0
10.06.2021 8 3 36 0 0 0 0 0 0
17.06.2021 20 4 24 0 0 0 0 0 0
24.06.2021 4 0 0 0 0 0 0 0
01.07.2021. 14 0 2 0 0 0 0 0 0
07.07.2021. 0 0 2 0 0 0 0 0 0
14.07.2021. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.07.2021. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.07.2021. 0 0 0 2 0 0 6 0 0
05.08.2021. 21 0 1 2 0 0 5 0 0
12.08.2021. 7 0 1 0 0 0 0 1 1
19.08.2021. 4 0 2 0 0 0 7 0 2
26.08.2021. 6 0 2 0 0 0 12 1 26
02.09.2021. 4 0 6 0 0 0 10 2 1
08.09.2021. 7 0 4 0 0 0 2 4 32
16.09.2021. 6 0 2 0 0 0 0 0 0
23.09.2021. 6 0 5 0 0 0 0 0 0
УКУПНО 122 7 87 4 0 0 42 8 62
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проналажене на жбуновима приликом већине прегледа, изузев 24. јуна и током 

последња три прегледа у јулу (графикон 15). 

 

 

Графикон 15: Динамика појаве мраморасте стенице на првом пункту МПЛ4 

забележена визуелним прегледима 

 

На другом пункту, односно на средини исте парцеле, визуелним прегледима 

детектовано је присуство укупно четири имага браон мраморасте стенице. Две 

одрасле јединке су уочене на жбуновима 29. јула, а две недељу дана касније, 5. 

августа. Током пет месеци интензивног и детаљног мониторинга жбунова леске овог 

пункта, није уочено ниједно јајно легло, а ни ларва било ког узраста (график 16 и 

табела 12). 
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Графикон 16: Динамика појаве стенице на другом пункту МПЛ4 забележена 

визуелним прегледима 

 

Налази на трећем пункту, на потпуно супротном крају засада од клопке МПЛ4 

указују на изненадно појављивање имага браон мраморасте стенице при последњем 

визуелном прегледу у јулу, као и константну детекцију током целог августа и прве 

декаде септембра месеца (график 17 и табела 12). Број уочених одраслих јединки 

током тог периода, од 29. јула до 8. септембра је 42 имага, што је идентично 

регистрованом броју имага на првом пункту у току истог временског раздобља. Као 

последица ове изненадне бројности пронађено је осам јајних легала, као и 82 ларве 

узраста Л1 и Л2, што такође представља скоро идентичан резултат укупном броју 

легала и ларви на првом пункту и то детектованих током целог периода 

мониторинга. Велика вероватноћа је да су имага мигрирала из плантаже купине која 

се налази уз засад леске са те стране. Управо ово потврђује и чињеница да највеће 

штете прави на касним сортама јабуке као што је грени смит (Ињац, 2020; Funyama, 

2004), јер тада јој је избор хране доста сужен, а мора се додатно спремити за 

презимљавање. Постоји могућност да мрамораста стеница долази на лешник само 

онда када нема бољи избор у окружењу или пак када јој лешник пружа, физиолошки 

и нутритивно, оно што јој друге биљне врсте не пружају током развоја уопште или у 

мањој мери током појединих развојних стадијума. Појава празних лешника може 

бити узрокована слабијом оплодњом услед непотпуне грађе полена (услед исхране 

поленом) или некомпатибилним опрашивачима (Hestrom i sar., 2014, цит. Lagersted, 
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1977). Међутим, храњење у раној сезони одраслих јединки H.halys повећало је 

значајно удео празних лешника уочених пре и током бербе. Ова врста оштећења 

потенцијално би могла бити најштетнија за произвођаче лешника, јер представља 

веће губитке приноса него услед појаве сунђерастих плодова (Hestrom i sar., 2014). 

Поред тога што су добар извор енергије и биљних протеина, лешници обилују 

липидима и незасићеним масним киселинама (Frey, 2021). Стенице јаја полажу на 

заштићеним местима у срединама где ће младе ларве лако пронаћи храну. Хранљиве 

материје које подржавају ембриогенезу и изградњу првих ларвених узраста инсеката 

налазе се у управо у јајима инсекта. Потребне су велике количине липида, који се 

користе као структурни материјал и енергија, као и протеини који су извор 

аминокиселина. Код врста са симбиотичким бактеријама јаја су инокулисана са 

малом популацијом микроба који помажу у разлагању и варењу ових сложених 

једињења (Wheeler и Klowden, 2010). 

Имајући то у виду, као решење намеће се чињеница да клопка која користи 

агрегациони феромон привлачи не само јединке из засада леске, него и јединке из 

околних засада, усева и са околних појединачних биљака. Клопка која би се 

поставила у тој ризичној зони ловила би сва имага и не би било опасности од 

повећања популације, а потом и штете у лешнику. Управо из овог разлога је 

бројност стеница у рубним клопкама виша у оваквим засадима леске, него у рубним 

клопкама које се налазе у засаду леске без бројних околних засада и усева. 

 

 

Графикон 17: Динамика појаве  стенице H. halys на трећем пункту МПЛ4 

забележена визуелним прегледима 



Мастер рад   Славиша Шестић 

61 
 

Очитавања клопке МПЛ4 и визуелни прегледи сва три пункта потврдили су да 

агрегациони феромон у значајној мери привлачи стенице из окружења и самог 

засада у пирамидалну клопку која их изловљава, као и на жбунове првог пункта на 

ком могу бити селективно третирани инсектицидом. Управо резултат такве 

атракције је приказан у табели 10. 

Табела 10: Бројност стенице у клопци МПЛ4 и током визуелних прегледа жбунова 

леске на парцели 4 - Рибари 

 

Укупан број покретних форми стенице, односно имага и свих ларвених узраста 

уочен на парцели четири био је 970 јединки. Сходно томе из табеле 10, може се 

констатовати да је највећи део описаних покретних јединки, тј. 89 % детектован и 

уништен управо клопком и на жбуновима првог пункта уз саму клопку, док је 

преосталих 10,6% детектовано и уништено ободним интервентним третманом на 

трећем пункту, као и 0,4% на другом пункту. Такође и јајна легла су полагана у ова 

два пункта и то 46% на првом и 54% на другом пункту где је било омогућено 

њихово елиминисање механички или ободним третманима. 

Укупно је на првом пункту парцеле број један у Рибарима, уз саму клопку МПЛ1 

уочено 90 имага стенице, три јајна легла и 54 ларви свих узраста од Л1 до Л5. 

Трећег маја на првом пункту регистровано је присуство једног имага N. viridula, као 

и четири адулта G. italicum 10. јуна и осам одраслих јединки 17. јуна. Већим делом 

сезоне, визуелно је детектовано на жбуновима првог пункта присуство имага браон 

мраморасте стенице, изузев током периода интензивне копулације и полагања јаја, 

односно 24. маја, као и током целог јула, идентично налазима на парцели четири.  

Прва јајна легла на парцели број један (МПЛ1) су детектована 17. јуна, односно 

седам до десет дана касније него што је то био случај на парцели број четири 

(МПЛ4) што се види из табеле 14 и табеле 12. Од четири јајна легла, три су нађена 

на првом пункту (75%), на другом ниједно, а једно на трећем уз саму шуму 10. јуна 

(25%). Сви представљени подаци указују поново на важност постављања 

пирамидалне клопке са агрегационим феромоном на обод парцеле у циљу 

Покретне јединке (имага + ларве) 970 Јајна легла 15
МПЛ4               КЛОПКА             I  ПУНКТ  - КОД КЛОПКЕ        II  ПУНКТ - СРЕДИНА РЕДА         III  ПУНКТ  - КРАЈ РЕДА

 Имаго  Ларве  Имаго Јајна легла  Ларве    Имаго Јајна легла ларве   Имаго Јајна легла Ларве
УКУПНО 591 62 122 7 87 4 0 0 42 8 62

       % 61 6.4 13 46 9 0.4 0 0 4.3 54 6.4



Мастер рад   Славиша Шестић 

62 
 

привлачења стенице из засада и околних култура на обод, односно у клопку и мањи 

број жбунова уз клопку где се могу интервентно третирати. 

 

Табела 11: Бројност стеница током визуелних прегледа жбунова леске на парцели 1 

- Рибари (црвено поље - G.lineautum 25% / зелено поље – N.viridula) 

 

Када је реч о плантажи у Горњој Врањској (БТЛ1), у питању је специфична 

ситуација, јер се дуж целог засада лешника такође налази плантажа леске старија 

неколико година, али која има органски сертификат, односно производи се по 

принципима органске производње, што значи да се не користе конвенционална 

средства заштите биља, већ су коришћена средства: Scudo, Gen R, Nitropol S и 

Naturalis Biogard. Таква ситуација била је идеална прилика за поређење шта се 

дешава у засаду леске у конвенционалној, тј. интегралној производњи, а који се пак 

налази под директним утицајем плантаже из органске производње и обрнуто. Из 

табеле 15, кроз бројност имага и ларви у клопци, на сва три пункта и кроз број 

пронађених јајних легала уз клопку и у целом засаду, може се јасно уочити 

константан притисак који стеница врши на целу плантажу из суседне парцеле. 

 

датум      I -код клопке-почетак реда               II - средина реда                       III - крај реда
МПЛ1 имаго јајна легла ларве имаго јајна легла ларве имаго јајна легла ларве
03.05.2021. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10.05.2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17.05.2021 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24.05.2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.05.2021 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10.06.2021 12 0 0 0 0 0 0 1 0
17.06.2021 32 2 11 0 0 0 1 0 0
24.06.2021 2 0 3 0 0 0 0 0 0
01.07.2021. 8 0 13 0 0 0 0 0 0
07.07.2021. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.07.2021. 0 0 1 0 0 0 0 0 1
22.07.2021. 0 1 12 0 0 0 0 0 0
29.07.2021. 0 0 2 0 0 0 0 0 0
05.08.2021. 11 0 1 0 0 0 0 0 0
12.08.2021. 1 0 0 0 0 0 0 1
19.08.2021. 5 0 0 0 0 0 0 0 0
26.08.2021. 6 0 0 0 0 0 0 0 0
02.09.2021. 2 0 1 0 0 0 0 0 0
08.09.2021. 1 0 7 0 0 0 0 0 0
16.09.2021. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09.2021. 2 0 3 0 0 0 0 0 0
УКУПНО 90 3 54 0 0 0 1 1 2

% 61.5 75 36.5 0 0 0 0.6 25 1.4
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Табела 12 : Бројност стеница током визуелних прегледа жбунова леске на парцели -

Врањска (црвено поље 25% - G.lineautum) 

 

На парцели у Врањској током мониторинга, од краја априла до пред крај септембра 

визуелним прегледима пунктова откривено је укупно 874 покретних јединки (имага 

и ларви) од чега је највећи део детектован на првом пункту уз саму клопку БТЛ1 

63%, при чему су имага чинила 39,5% укупног броја јединки, ларве 23,5%, и 56% 

јајна легла. На другом пункту је уочено 7% покретних форми и 12,5% јајних легала, 

док је на трећем пункту ове парцеле утврђено присуство 30% имага и ларви, као и 

исто толико учешће у укупном броју јајних легала (31,5%). Укупно је на првом 

пункту парцеле у Врањској, уз саму клопку БТЛ1 уочено 346 имага стенице, девет 

јајних легала и 202 ларве свих узраста од Л1 до Л5. На првом пункту од половине 

јуна до скоро половине јула регистровано је присуство 55 имага G.lineatum.  

Прва јајна легла на парцели број један (БТЛ1) су детектована 17. јуна на првом 

пункту, односно седам до десет дана касније него што је то био случај на парцели 

број четири (МПЛ4) . На другом и трећем пункту су уочена две седмице касније. 

Сви представљени подаци указују поново на важност постављања пирамидалне 

клопке са агрегационим феромоном на обод парцеле у циљу привлачења стенице из 

засада и околних култура на обод. Конкретно у случају плантаже леске у Врањској 

би имало ефекат постављање додатне клопке у близини трећег пункта с обзиром на 

датум      I -код клопке-почетак реда               II - средина реда                       III - крај реда
БТЛ1 имаго јајна легла ларве имаго јајна легла ларве имаго јајна легла ларве
03.05.2021. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.05.2021 6 0 0 0 0 0 0 0 0
17.05.2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.05.2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.05.2021 21 0 0 0 0 0 0 0 0
10.06.2021 108 0 0 0 0 0 0 0 0
17.06.2021 85 1 6 0 0 0 0 0 0
24.06.2021 25 2 36 0 0 0 0 0 0
01.07.2021. 27 2 32 0 1 23 1 1 18
07.07.2021. 5 2 3 0 0 0 0 0 0
14.07.2021. 1 0 0 0 1 0 1 0 1
22.07.2021. 2 0 0 5 0 0 11 0 1
29.07.2021. 0 0 0 2 0 0 15 3 86
05.08.2021. 0 2 38 3 0 0 15 0 2
12.08.2021. 4 0 2 2 0 0 11 0 3
19.08.2021. 11 0 4 0 0 7 0 1
26.08.2021. 3 7 0 0 14 1 24
02.09.2021. 15 0 5 1 0 0 9 0 1
08.09.2021. 0 0 0 0 0 0 17 0 2
16.09.2021. 3 0 58 9 0 0 5 0 3
23.09.2021. 30 22 7 0 0 12 0 3
УКУПНО 346 9 202 40 2 23 118 5 145

% 39.5 56 23.5 4.5 12.5 2.5 13.5 31.5 16.5
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јак притисак од стране суседне плантаже из органског система гајења, која је 

подигла проценат присуства  свих стадијума и узраста стенице на сва три пункта. 

 

Табела 13: Бројност стеница током визуелних прегледа жбунова леске на парцели - 

Миокус (црвено поље 25% - G.lineautum) 

 

Резултати визуелних прегледа у Миокусу (ЧВЛ2) су такође специфични, где је у 

клопци константно уочавана висока бројност стенице, али и око клопке, на првом 

пункту. На парцели у Миокусу током мониторинга, од краја априла до пред крај 

септембра визуелним прегледима пунктова откривено је укупно 765 покретних 

јединки (имага и ларве) од чега је највећи део детектован на првом пункту уз саму 

клопку ЧВЛ2 – 95,6%, при чему је 66,6% имага и 29% ларви., као и 100% јајних 

легала. На другом пункту је уочено само 2,8 % покретних форми, без јајних легала, 

док је на трећем пункту ове парцеле утврђено такође само 0,7% имага и ларви, као и 

свега 0,9% јајних легала. Укупно је на првом пункту парцеле у Миокусу, уз саму 

клопку ЧВЛ2 уочено 506 имага стенице, пет јајних легала и 226 ларве свих узраста 

од Л1 до Л5. На првом пункту од половине јуна до скоро половине јула 

регистровано је присуство 46 имага G.lineatum. При сваком прегледу је детектовано 

датум      I -код клопке-почетак реда                    II - средина реда                         III - крај реда
ЧВЛ2 имаго јајна легла ларве имаго јајна легла ларве имаго јајна легла ларве
03.05.2021. 5 0 0 0 0 0 0 0 0
10.05.2021 9 0 0 0 0 0 0 0 0
17.05.2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.05.2021 5 0 0 0 0 0 0 0 0
31.05.2021 32 0 0 0 0 0 0 0 0
10.06.2021 62 0 0 0 0 0 0 0 0
17.06.2021 83 1 23 0 0 0 0 0 0
24.06.2021 31 0 8 0 0 0 0 0 0
01.07.2021. 17 2 6 0 0 0 0 0 0
07.07.2021. 2 0 2 0 0 0 0 0 0
14.07.2021. 6 0 0 0 0 2 0 0 0
22.07.2021. 5 0 0 0 0 1 0 0 0
29.07.2021. 7 2 38 0 0 0 0 0 3
05.08.2021. 9 0 9 10 0 0 3 0 4
12.08.2021. 3 0 0 0 0 0 0 0 0
19.08.2021. 6 0 2 0 0 0 0 0 0
26.08.2021. 6 0 2 0 0 0 0 0 0
02.09.2021. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.09.2021. 72 0 0 8 0 0 2 0 0
16.09.2021. 94 0 88 0 0 0 0 0 0
24.09.2021. 52 0 48 0 0 0 0 0 0

УКУПНО 506 5 226 18 0 3 5 0 7
% 66.6 100 29 2.5 0 0.3 0.7 0 0.9
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присуство имага браон мраморасте стенице на жбуновима првог пункта, изузев при 

другом очитавању 17. маја.  

Прво јајно легло на парцели број два у Миокусу (ЧВЛ2) детектовано је 17. јуна на 

првом пункту, односно седам до десет дана касније него што је то био случај на 

парцели број четири (МПЛ4). На другом и трећем пункту нису пронађена јајна 

легла. Сви представљени подаци указују поново на важност постављања 

пирамидалне клопке са агрегационим феромоном на обод парцеле са највећим 

ризиком, у циљу привлачења и изловљавања стенице из засада и околних култура. 

Власник овог засада леске бави се производњом лешника десет година, при чему су 

сви засади од најстаријег до најмлађег технолошки рађени као у органској 

производњи, иако није у питању званично органски сертификована производња, чак 

ни период конверзије. Такав приступ се врло брзо показао као погрешан, јер је 

лескина гриња направила огромне штете, практично “прво коло” је потпуно 

уништено. Тек када се приступило интегралној заштити, јавили су се заметнути и 

нормални плодови. Међутим, та редукована заштита претходних година допринела 

је томе да није на време запажено енормно присуство браон мраморасте стенице. Са 

друге стране, Миокус је пластенички, повртарски крај, има и других воћњака, 

окућница и викендица поред реке Саве. Све је то допринело да се уз редуковану 

заштиту врста H. halys намножи и да створи огромну изворну популацију.  

Поређењем резултата мониторинга визуелним прегледима види се да су стенице 

раније излазиле из дијапаузе у равничарским рејонима, конкретно у рејону клопке 

МПЛ4, односно да су осам до 11 дана раније полагале јаја на локалитетима на 

нижим надморским висинама (око 31. маја) за разлику од локалитета у Миокусу са 

вишом надморском висином (112m) где су прва тек испиљена јајна легла са Л1 

ларвама уочена 17. јуна односно положена око 12. јуна, као и Горње Врањске на 

110m надморске висине где је прво испиљено легло са свега шест Л2 нимфи уочено 

истог дана, 17. јуна, односно положено око седмог јуна. Обзиром да се ради о 

разлици у надморској висини од 33 метра (Рибари – Миокус), или 24 метра (Рибари 

– Врањска), а имајући у виду касније полагање и пиљење јаја од осам и 11 дана, 

намеће се закључак да свака три додатна метра надморске висине продужавају 

дијапаузу, одлажу копулацију, овипозицију и пиљење за  један додатни дан. 
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Поредећи бројности у клопкама и око клопки у различитим засадима (табеле 2 и 7) 

долази се до закључка да се свака парцела мора посматрати и анализирати 

појединачно. Униформна решења нису адекватна, односно правећи протоколе 

мониторинга потребно је дефинисати локацијски ризик за сваку плантажу 

појединачно и стратегију интегралног сузбијања мраморасте стенице. Узевши све 

ризике у обзир треба вршити редовне и планиране третмане заштите целе парцеле 

од других болести и штеточина. На тај начин би се елиминисао део стенице. 

Међутим када се третмани врше на основу премашеног прага штетности за H.halys, 

онда треба третирати само одређене секторе, односно критичне редове и проходе у 

засаду. Уколико нема потребе за третманом целог засада свакако га треба избећи и 

применити само ободни третман или третман пунктова.  

Поредећи кретање бројности имага и ларви стенице у клопци МПЛ4 (графикон 19) и 

вредности метео фактора у Мачви (графикон 18) дошло се до закључка који је у 

складу са литературним наводима. При релативној влажности ваздуха изнад 50 %  

интензивира се развој и бројност посматране врсте стенице и обратно (Khadka и сар., 

2020). 

Графикон 18: Просечне седмодневне вредности метеоролошких фактора у Шапцу 

(Meteoblue, 2021.)  

Потребна је сума ефективних температура од 196 степени (око две недеље) за појаву 

првих полно зрелих женки након изласка из зимске дијапаузе, а доњи и горњи праг 

развоја за H. halys су 14°C и 35 °C (Nielsen i sar., 2008).  

1. Анализом се дошло до сличних резултата, с обзиром да су прве копулације 

имага зимске генерације (А/II/020/W1) уочене у засадима при суми 

ефективних температура око 217 степени од 22. до 24. маја 2021. године. 
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2. Визуелним прегледима већ идуће недеље, 31. маја уочена су прва положена 

јајна легла (E/I/021/W1). Други талас тек положених јајних легала је уочен 

7./8. јуна (E/I/021/W2), а трећи талас 17./18. јуна (E/I/021/W3). Развој од 

јајета до имага захтева акумулацију 538 степени (Nielsen i sar., 2008). 

3. Прве испиљене ларве (Л1) које се хране симбионтима на леглу су уочене 07. 

јуна (N1/I/021/W1) само на парцели број четири уз саму клопку МПЛ4, на 

првом пункту (сума ефективних температура од 31.05. до 07.06. износи 48 

степени).  

Графикон 19: Бројност имага и ларви H. halys у клопци МПЛ4 

4. Од момента пиљења Л1 (N1/I/021/W1) нимфи прве генерације, до појаве 

првих одраслих јединки (A/I/021/W1) прве генерацијe протекло је 32 дана (9. 

јул 2021.), а утврђена сума ефективних температура за тај период од 07.06. 

до 09.07. износила је 501 степен. Укупна сума ефективних температура од 

31.05 до 09.07. је 549 степени. 

5. Током наредног периода долазило је до копулација имага (A/I/021/W1) у 

трајању од 8 минута. Сума ефективних температура, од појаве првих имага 

прве генерације до полагања јајних легала друге генерације износи још 

додатних 148 степени (Nielsen i sar., 2008). 

6. Након достигнуте суме ефектифних температура од 120 степени, јајно легло 

друге генерације (Е/II/021/W1) положено је 15.07.2021. године.   

7. Ембрионална фаза легла (Е/II/021/W1) положеног 15. јула, трајала је четири 

дана уз суму ефективних температура од 52 степена, а пиљење је 19.07.2021. 

трајало укупно пет сати и појава 24 нимфе Л1 узраста (N1/II/021/W1). 
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8. У том истом леглу пресвлачење нимфи узраста Л1(N1/II/021/W1) у Л2 

(N2/II/021/W1) започело је након шест дана (25. јула) и суме ефективних 

температура од 72 степена. 

 

Слика 30: Копулација млађих БМС - Пресвлачење Л1 у Л2 - Мимикрија одраслих 

јединки H. Halys (Фото: оригинал) 

Пресвлачење је протицало појединачно, увек нимфа по нимфа, никада све 

истовремено (слика 30б). Сам излазак Л1 из кошуљице трајао је од шест до осам 

минута. 

9. Значајно интензивирање копулације имага прве генерације другог 

(A/I/021/W2) и трећег таласа (A/I/021/W3) уочено је око 23./24. јула. Јединке 

које су копулирале у том периоду су биле нешто светлије – црвенкастије, а 

не браон - мраморасте, што указује да се ради о младим женкама и 

мужјацима тек полно сазрелим (слика 30а). Ове јединке потичу из легала 

другог и трећег таласа прве генерације (легла уочавана од 7. до 20. јуна ). 

Браон мрамораста стеница се пари више пута у току свог живота, односно 

једна женка полаже од пет до девет јајних легала на сваких пет до дванаест 

дана (Medal i sar., 2013), тако да се може констатовати, у овом конкретном 

случају, да је од краја маја до краја јула (68 дана) уочено неколико стадијума 

мраморасте стенице и више различитих ларвених узраста пореклом од 

различитих генерација. У одређеним периодима се то дешавало 

истовремено, потпуно се преклапајући, што се и касније током августа 

понављало. Пратећи околне културе и усеве, уочено је да се копулација 

дешавала најчешће на испуцалој кори кајсије која је паровима стенице 

пружала савршен заклон с обзиром на висок ниво мимикрије (слика 30в). 
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Један мужјак је копулирао са више женки (две до три) за врло кратко време 

(пар сати), током истог дана. 

10. Женке су потом одлазиле углавном на жбун смокве у близини, чији су сочни 

плодови у том периоду представљали идеално место за додатну исхрану и 

полагање јаја (E/II/021/W2), поред хибискуса на којима је касније такође 

детектовано мноштво јајних легала (E/II/021/W3) и различитих ларвених 

узраста и имага H. halys (слика 31). 

Слика 31: Имаго H. halys на смокви (лево), Л5 на хибискусу (средина), убоди 

стилета на смокви (десно) (Фото: оригинал) 

Иако се у литератури (Soergel i sar., 2015) спомиње сунцокрет као усев интересантан 

за привлачење браон мраморасте стенице, то није потврђено током визуелних 

прегледа суседних парцела на којима је била ова индустријска култура, мада је на 

њему и пшеници уочено присуство друге врсте стенице, D. baccarum (слика 32). 

 

Слика 32: D. baccarum на класу пшенице (лево) и сунцокрету (десно) (Фото: 

оригинал) 
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Целокупан развој свих стадијума и ларвених узраста браон мраморасте стенице, као 

и њихова преклапања у одређеним седмицама приказана су на графикону 20. 

Такође, приказана је директна зависност појаве одређених форми и суме ефективних 

температура у региону Мачве, на основу литературних података (Nielsen i sar., 

2008).  

Графикон 20: Преклапање стадијума и узраста браон мраморасте стенице у 2021. 

години. Легенда (ID code стадијума и узраста браон мраморасте стенице ): A/ I 

/020/W3; А- одрасла јединка (adult), N- ларвe (nymphs), E- jaja/легло/ (еggs), W-талас 

(wave); I, II, III- редни број генерације; 020,021- година пиљења генерације;  

 

5.3 МОНИТОРИНГ КЛОПКАМА - БОРОВНИЦА 
 

Када је реч о мониторингу стенице у засадима боровнице, највећа бројност је 

уочавана током јуна и јула, односно током најинтензивнијег сазревања плодова и 

бербе. Резултати мониторинга панелним клопкама у засадима боровнице приказани 

су у табели број 14 и на графикону број 21. Скоро идентичне бројности браон 

мраморасте стенице су уочене клопкама МПБ2 и МПБ5 у засадима боровнице.  
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Графикон 21:Упоредна бројност имага и ларви стенице у клопкама МПБ2 и МПБ5 

-боровница 

Клопком МПБ2 детектовано је 28 имага H. halys, осам имага G. lineatum и ниједан 

имаго зелене повртне стенице (N. viridula), при чему је истовремено детектовано и 

изловљено и 52 ларве H. halys свих ларвених узраста. Клопком МПБ5 детектовано је 

укупно 28 имага H. halys, и 11 имага G. lineatum, и укупно 74 ларве H. halys свих 

ларвених узраста. Упоређујући ове две клопке међусобно добија се релативни однос 

детекције стенице: 

• Имага (H. halys) : МПБ2 : МПБ5 :    = 1 : 1  

• Ларве (H. halys): МПБ2 : МПБ5 :    =  1 : 1,4  

• Имага (G.lineatum): МПБ2 : МПБ5 =  1 : 1,4   

 

 

 

Табела 14:  Бројност имага и ларви стенице у клопкама у засадима боровнице 
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     H.halys N.viridula G.lineatum      H.halys

МПБ2 28 0 8 52
МПБ5 28 0 11 74
УКУПНО 56 0 19 126
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Узевши у обзир чињеницу да су 51% женке, а 49% мужјаци од укупног броја 

изловљених јединки (Medal и сар., 2013), од 182 јединке браон мраморасте стенице 

93 су биле женке. Током наредна два месеца, колико траје живот стенице свака 

женка би се парила у просеку седам пута и потом седам пута положила по 26 јаја. 

Податак од укупно 182 изловљених имага и ларви H. halys у обе клопке указује да је 

спречено увећање популације за додатних 16.926 јединки током наредних годину 

дана, што је у сагласности са интензитетом репродукције ове инвазивне врсте 

описаним у литератури (Medal i sar., 2013; Nielsen i sar., 2008).  

Табела 15:  Бројност имага и ларви стенице у клопци МПБ2 

  

Анализирајући бројност стеница у појединачним клопкама у засадима боровнице, 

уочава се да је одмах од постављања клопки регистрован један имаго 

презимљујућих имага браон мраморасте стенице (H. halys) у клопци МПБ2 на 

парцели број два што је приказано у табели 15. Зелена повртна стеница (N. viridula) 

није детектована на лепљивом панелу клопке ниједном до краја мониторинга, док је 

су прва имага G. lineatum изловљена 1. јула. У свим очитавањима клопке МПБ2 

детектовано је присуство браон мраморасте стенице, изузев 10. и 17. јуна, као и 7. 

јула. Посматрајући графички приказ (графикон 22) кретања бројности у клопци 

МПБ2, јасно се уочава пораст бројности у време интензивног зрења боровнице и 

МПБ2 Имаго Имаго Имаго Ларве 
датум H.halys N.viridula G.lineatum  H.halys

03.05.2021. 1 0 0 0
10.05.2021 1 0 0 0
17.05.2021 7 0 0 0
24.05.2021 2 0 0 0
31.05.2021 0 0 0 0
10.06.2021 0 0 0 0
17.06.2021 0 0 0 0
24.06.2021 5 0 0 12
01.07.2021. 3 0 3 5
07.07.2021. 0 0 2 32
14.07.2021. 2 0 0 0
22.07.2021. 1 0 1 3
29.07.2021. 4 0 2 0
05.08.2021. 2 0 0 0
УКУПНО 28 0 8 52
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полагања јаја на суседним жбуновима. Прве ларве H. halys у клопци МПБ2 

забележене су 24. јуна када је уочено 12 нимфи узраста Л2.  

 

 

Графикон 22: Динамика појаве имага три врсте стенице (H.halys, N.viridula, 

G.lineatum)  и ларви H. halys у клопци МПБ2 

 

При првом очитавању регистрована су три имага презимљујућих форми браон 

мраморасте стенице (H. halys) у клопци МПБ5 на парцели број пет (табела 16). 

Зелена повртна стеница (N. viridula) није детектована на лепљивом панелу клопке 

ниједном до краја мониторинга, док је су првих шест имага G. lineatum изловљена 

24. јуна, што је недељу дана раније него у МПБ2. У свим очитавањима клопке 

МПБ5 детектовано је присуство браон мраморасте стенице, изузев 17. јуна и 14. 

јула.  
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Табела 16:  Бројност имага и ларви стенице у клопци МПБ5 

 

 

Посматрајући графички приказ (графикон 23) кретања бројности у клопци МПБ5, 

јасно се уочавају највеће детекције имага у време интензивног зрења боровнице и 

полагања јаја на суседним жбуновима.  

Прве ларве H. halys детектоване су у клопци МПБ5 24. јуна када је уочено 10 нимфи 

узраста Л2 ,а највећа бројност када су на панелу биле укупно 72 залепљене нимфе 

Л2 узраста.  

 

Графикон 23: Динамика појаве имага три врсте стенице (H.halys, N.viridula, 

G.lineatum)  и ларви H. halys у клопци МБП5 

 

МПБ5 Имаго Имаго Имаго Ларве 
датум H.halys N.viridula G.lineatum  H.halys

03.05.2021. 3 0 0 0
10.05.2021 3 0 0 0
17.05.2021 1 0 0 0
24.05.2021 5 0 0 0
31.05.2021 1 0 0 0
10.06.2021 1 0 0 0
17.06.2021 0 0 0 0
24.06.2021 7 0 6 10
01.07.2021. 3 0 2 35
07.07.2021. 1 0 0 19
14.07.2021. 0 0 2 6
22.07.2021. 1 0 0 0
29.07.2021. 1 0 1 1
05.08.2021. 1 0 0 3
УКУПНО 28 0 11 74
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За разлику од леске, у случају боровнице нису уочене значајније разлике између 

плантаже на окућници (МПБ5) и засада у атару на парцели два (МПБ2). Активност 

стенице била је врло слична, изузев што се може констатовати да су прве ларве 

браон мраморасте стенице уочене седам касније на МПБ5 - 24. јуна, него на МБП2 – 

17. Јуна. 

Када се сагледају описани резултати, уочава се да клопка са агрегационим 

феромоном директно привлачи и у одређеној мери доприноси смањењу популације 

браон мраморасте стенице изловљавањем што се види у табелама 18 и 19, али не као 

што је то био случај са црном пирамидалном клопком у засадима леске. 

 

5.4 МОНИТОРИНГ ВИЗУЕЛНИМ ПРЕГЛЕДИМА - БОРОВНИЦА 
 

Током визуелних прегледа обе плантаже боровнице уочено је присуство свих горе 

наведених врста стенице, као и врста Gonocerus acuteangulatus која није хватана у 

клопкама (слика 33). 

 

Слика 33: Gonocerus acuteangulatus и G.lineatum (лево), N.viridula (десно) на 

боровници (Фото: оригинал) 

Резултати мониторинга визуелним прегледима у боровници приказани су у табели 

број 17 и 18, као и на графикону 24. На графичком и табеларним приказима, уочава 
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се разлика у броју детектованих имага, јајних легала и ларви на појединачним 

пунктовима у сваком засаду, као и између плантажа међусобно.  

Табела 17: Укупна бројност стенице током визуелних прегледа жбунова боровнице 

на сва три пункта 

                               

 

Од укупног броја од 74 имага (100%) детектованих на сва три пункта у МБП2 је број 

достигао 52 адулта или 70%, а у МПБ5 22 имага или 30%. 

Табела 18: Бројност стеница на пунктовима I, II, III утврђена визуелним прегледима  

боровнице 

 

Први пункт: Највећи број имага браон мраморасте стенице уочаван је увек на 

жбуновима на првом пункту, уз саму клопку на обе посматране плантаже. 

Упоређујући међусобну бројност првог пункта на обе парцеле добија се релативни 

однос, тј. колико пута је већа или мања бројност на некој од парцела у односу на 

другу. 

• Имага:        МПБ2 : МПБ5  = 2,4 : 1,0  

• Јајна легла: МПБ2 : МПБ5  = 1,0 : 3,0  

• Ларве:          МПБ2 : МПБ5 = 12,4 : 1,0   

Други пункт: На другом пункту је немогуће успоставити однос између клопки 

пошто је само на парцели број два (МПБ2) уочено једно јајно легло са осам Л2 

нимфи, а без имага на обе парцеле.  

парцела имаго јајна легла ларве
МПБ2 52 3 132
МПБ5 22 6 10
УКУПНО 74 9 142

парцела          I  пункт - код клопке                            II пункт                       III пункт
имаго јајна легла ларве имаго јајна легла ларве имаго јајна легла ларве

МПБ2 52 2 124 0 1 8 0 0 0
МПБ5 22 6 10 0 0 0 0 0 0
Укупно 74 8 134 0 1 8 0 0 0
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Графикон 24: Бројност стенице на свим визуелним пунктовима – боровница 

Трећи пункт: Нису детектовани било какви развојни стадијуми и узрасти стенице. 

Анализирајући само плантажу боровнице на парцели број два, на првом пункту 

уочено је 52 имага, два јајна легла и 124 ларви свих узраста од Л1 до Л5 (табела 19). 

Уочава се да је 31. маја на првом пункту регистровано присуство два презимљујућа 

имага браон мраморасте стенице (H. halys), као и две недеље касније. Током већег 

дела сезоне визуелно су детектована имага браон мраморасте стенице, изузев током 

периода интензивне копулације и полагања јаја, тј. прве три седмице маја 2021.  

Табела 19: Бројност стеница током визуелних прегледа жбунова на парцели 2 

(црвено поље 30% -  G.lineautum) 

 

датум      I -код клопке-почетак реда               II - средина реда                       III - крај реда
МПБ2 имаго јајна легла ларве имаго јајна легла ларве имаго јајна легла ларве
03.05.2021. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.05.2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.05.2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.05.2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.05.2021 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10.06.2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.06.2021 2 2 23 0 1 8 0 0 0
24.06.2021 10 0 10 0 0 0 0 0 0
01.07.2021. 12 0 40 0 0 0 0 0 0
07.07.2021. 8 0 0 0 0 0 0 0 0
14.07.2021. 15 0 17 0 0 0 0 0 0
22.07.2021. 0 0 27 0 0 0 0 0 0
29.07.2021. 2 0 6 0 0 0 0 0 0
05.08.2021. 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Укупно 52 2 124 0 1 8 0 0 0

% 21 67 47 0 33 0.3 0 0 0
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Укупан број покретних форми стенице, односно имага и свих ларвених узраста 

уочен на парцели два био је 184 јединки. Сходно томе из графика 25, може се 

констатовати да је највећи део описаних покретних јединки, тј. 99,7 % детектован 

клопком и визуелним прегледима жбунова првог пункта уз саму клопку, док је 

преосталих 0,3% детектовано на другом пункту, док на трећем пункту није пронађен 

ниједан развојни стадијум стенице. Такође и јајна легла су полагана само у ова два 

пункта и то 67% на првом и 33% на другом пункту. Јајна легла на парцели број 

(МПБ2 ) два су детектована само 17. јуна на оба пункта.  

 

Графикон 25: Дистрибуција стеница на пунктовима – боровница МПБ2 

На плантажи боровнице на парцели број пет, на првом пункту уочено је 22 имага, 

шест јајних легала и 10 ларви свих узраста од Л2 до Л4 (табела 20). Током већег 

дела сезоне визуелно нису детектована имага браон мраморасте стенице. Током три 

месеца мониторинга, уочава се један пик присуства имага на жбуновима првог 

пункта 5. августа када је избројано 11 имага H. halys.  
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Табела 20: Бројност стеница у клопци МПБ5 и током визуелних прегледа жбунова 

леске на парцели 5 (зелено поље - N.viridula) 

 

Крајем јула су детектована на првом пункту два имага зелене повртне стенице и 

једно јано легло исте врсте. 

Укупан број покретних форми стенице, односно имага и свих ларвених узраста 

уочен на парцели два био је 32 јединке. Сходно томе из графика 26, може се 

констатовати да је највећи део описаних покретних јединки, тј. 100 % детектован 

клопком и визуелним прегледима жбунова првог пункта уз саму клопку, док на 

другом и трећем пункту није пронађен ниједан развојни стадијум стенице. Такође и 

јајна легла су полагана само у овом пункту или 100%. Јајна легла H. halys на 

парцели број (МПБ2) два су детектована тек 7. јула и једно легло N. viridula 29. Јула. 

 

Графикон 26: Дистрибуција стеница на пунктовима – боровница МПБ5 

датум          I  пункт - код клопке                            II пункт                       III пункт
МПБ5 имаго јајна легла ларве имаго јајна легла ларве имаго јајна легла ларве
03.05.2021. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.05.2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.05.2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.05.2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.05.2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.06.2021 2 0 0 0 0 0 0 0 0
01.07.2021. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.07.2021. 0 5 0 0 0 0 0 0 0
14.07.2021. 0 0 3 0 0 0 0 0 0
22.07.2021. 2 0 5 0 0 0 0 0 0
29.07.2021. 7 1 0 0 0 0 0 0 0
05.08.2021. 11 0 2 0 0 0 0 0 0

Укупно 22 6 10 0 0 0 0 0 0
% 18 100 17 0 0 0 0 0 0
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У склопу редовних третмана против проузроковача болести и штеточина, последњи 

третман инсектицидима пред бербу извршен је препаратом Laser 240 SC, активна 

супстанца спиносад чија је примене дозвољена и у органској производњи. Може се 

констатовати да је овај инсектицида испољио одређени ефекат на стеницу, али 

јекраткотрајно деловао. Имајући у виду огромне штете које су констатоване на 

пункту уз клопку треба бити опрезан и поставити искључиво пирамидалну клопку 

на обод засада, вршити на тај начин изловљавање и редован мониторинг, као и 

евентуално сузбијање ободних делова око клопке. Такође, резултати мониторинга 

показују да ће штете на боровници у будућности најпре правити G. lineatum, јер ова 

врста долази на боровницу чешће током фенофазе зрења плода правећи штету, што 

вероватно има везе са околним усевима, коровским биљкама, необрађеним 

површинама на којима се она углавном и налази. 

Реална опасност од стеница постоји у периоду зрења боровнице, уколико стенице 

буду без извора хране или лако доступне хране, као што их је у неким летњим 

периодима било лакше пронаћи на крушци, малини, вишњи и кајсији него на 

лешнику (слика 34). 

 

Слика 34: Имаго H.halys на вишњи (лево), крушци (средина) и малини (десно) 
(Фото: оригинал) 

 

Бројност ларви мраморасте стенице ухваћених у клопкама, као и на суседним 

жбуновима указује да боровница представља идеалну културу за полагање јаја и 

каснију олакшану исхрану ларви, чак шта више представља идеално станиште за 

полно сазревање прве генерације и копулацију, јер током тог периода не постоји 
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могућност њеног сузбијања због проблема каренце, али и због отежаног проласка 

трактора и атомизера кроз засад, између редова све док се берба не оконча. 

Присуство више различитих сорти чак продужава тај период што се може такође 

уочити упоређујући табеле 19 и 20 или графике 22 и 23, где нешто познија сорта 

Дрејпер бива привлачна и доступна стеницама додатних десет до петнаест дана. 

Имајући у виду чињеницу да расте интересовање произвођача боровнице за увођење 

каснијих сорти (Аурора, Либерти) које би се брале током септембра на нешто 

вишим надморским висинама (преко 400 m) требало би на време обратити пажњу на 

евентуалну појаву ове веома миграторне врсте у тим рејонима. У боровници, 

постављањем клопки на угао, односно обод парцеле, привучене су јединке које би 

биле негде у парцели. Управо на панелној клопци (МПБ2) са лепљивом плочом и на 

првом пункту уз њу је уочено укупно 99,7% свих покретних јединки браон 

мраморасте стенице из парцеле број два (графикон 25). Међутим, поредећи ову 

панелну клопку МПБ2 са црном пирамидалном клопком МПЛ1 на парцели број 1 

може се констатовати да су клопке са лепљивим плочама (панел) заправо деловале 

више атрактантно привлачећи јединке на суседне жбунове боровнице, за разлику од 

пирамидалних клопки које су у значајној мери истовремено и директно изловљавале 

све стадијуме стенице, а знатно мањи број је остајао на жбуновима првог пункта. 

Ова ситуација се најбоље уочава на графикону 27, где су приказане укупне 

бројности имага и ларви на обе парцеле, у клопци и на првом пункту односно на 

жбуновима. 

 

Графикон 27: Упоредни ефекат пирамидалне и панелне клопке 
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Поређењем ове две локацијски блиске клопке, долази се до закључка да је укупни 

број од 28 изловљених имага у клопци МПБ2 био скоро дупло мањи од 52 

детектована имага исте врсте на жбуновима првог пункта. Такође, нешто израженија 

разлика је у случају ларви, где је број од 52 ларве детектоване клопком МПБ2 мањи 

2,4 пута од 124 уочене ларве визуелним прегледима на истим жбуновима првог 

пункта. Са друге стране је потпуно обрнута ситуација, црна пирамидална клопка 

МПЛ1 директно је изловила 207 имага што је 2,3 пута више од 90 имага 

детектованих на биљкама, као и у случају ларви где је 1,7 пута више изловљено 

клопком, односно 90 нимфи у клопци наспрам 54 ларве на пункту. На основу ових 

показатеља закључује се да уз примену панел типа клопке обавезно треба вршити и 

визуелне прегледе пунктова уз интервентна третирања истих, јер два пута већи број 

свих покретних јединки стенице се задржава на жбуновима, односно не буде 

залепљен на панелу, док је у случају црне пирамидалне клопке овај однос потпуно 

обрнут. 
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5.5  РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТРЕТИРАЊА БИОПРЕПАРАТИМА 
 

Један од задатака рада било је и тестирање алтернативних решења контроле 

бројности, у лабораторијским условима, у циљу интегралног сузбијања мраморасте 

стенице, а потом, уколико се укаже потреба, и провера потенцијалних препарата у 

самом засаду. У лабораторији је тестирано дејство горе описаних једињења на имага 

и нимфе стенице. Као практичан проблем постављало се питање концентрације која 

би била примењена, а све да би се остварио задовољавајући летални ефекат на браон 

мраморасту стеницу уз прихватљив финансијски моменат. Такође, при томе 

избегавајући појаву фитотоксије на лесци и што мање угрожавање корисних 

инсеката и окружења уопште. 

Табела 21: Резултати лабораторијског испитивања биопрепарата (време до угинућа 

- минута и проценат морталитета - %) 

АКТИВНА 
МАТЕРИЈА 

ПРИМЕЊЕНА 
КОНЦЕНТРАЦИЈА 

 

ИНХАЛАЦИОНО 
(минута  до морталитета) 

КОНТАКТНО 
(минута до морталитета) 

 (%) Л
1 

% Л
2 

% Имаго  % Л1 % Л2 % Имаго  % 

АЗАДИРАКТИН  100 15 100 15 100 120 100 1 100 1 100 30 100 

 1 15 100 15 100 180 100 5 100 5 100 45 100 

 0,1 15 100 15 100 60* 0 15 100 15 100 60* 0 

ПИРЕТРИН 100 15 100 15 100 15* 0 5 100 5 100 120 100 

 1 15 100 15 100 60* 0 15 100 15 100 180 100 

 0,1 15 100 15 100 / 0 15 100 15 100 120* 0 

АЗAДИРАКТИН  
          + 
ПИРЕТРИН 

 
1 

 
5 

 
100 

 
5 

 
100 

 
60 

 
100 

 
1 

 
100 

 
1 

 
100 

 
60 

 
100 

АЗAДИРАКТИН  
          + 
ПИРЕТРИН 

 
0,1 

 
10 

 
100 

 
10 

 
100 

 
/ 

 
0 

 
5 

 
100 

 
5 

 
100 

 
150* 

 
0 

 

Лабораторијским огледом (табела 21) укупно је тестирано 48 јединки браон 

мраморасте стенице у 16 посуда. Од тог броја оглед је вршен на 16 нимфи Л1 

узраста, 16 нимфи Л2 узраста и 16 имага. Све јединке су биле изложене дејству 

појединачних активних материја азадирактин, пиретрин, као и њиховим 

комбинацијама. Примењене су три различите концентрације: 100%, 1% и 0,1%. 

Истовремено свакој испитиваној  концентрацији препарата су били изложени по 
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један имаго, једна нимфа Л2 и једна нимфа Л1 у свакој појединачној посуди. У 

првих осам посуда су 24 јединке излагане директном контакту са препаратом, док су 

у других осам посуда 24 јединке биле физички одвојене од препарата, али 

истовремено изложене инхалационом дејству удишући ваздух засићен препаратом. 

Оба препарата су имала три до четири пута бржи и бољи ефекат при директном 

контакту него при инхалационом дејству. Најбољи појединачни ефекат показао је 

препарат на бази азадирактина где је било укупно 16 угинулих и две паралисане 

јединке, односно смртност је износила 88%. Најслабије појединачно дејство показао 

је прапарат на бази пиретрина где је смртност јединки износила 77,8%, парализу је 

доживело 16,7%, док је третман преживело без икаквих промена 5,5% јединки. 

Време дејства прапарата до момента угинућа кретало се од једног минута до 15 

минута у случају ларви оба узраста, док је у случају имага било дуже, односно од 30 

до 120 минута. Што се тиче ефикасности комбинације ова два препарата, најбоље се 

показала у концентрацији од 1% која је изазвала 100% смртност свих стадијума и 

узраста у времену од минут до пет минута у случају нимфи, односно 60 минута када 

су у питању адулти браон мраморасте стенице. Као што се види у табели 24, обе 

активне материје самостално, у све три јачине инхалационо су деловале летално на 

оба ларвена стадијума у року од 15 минута, док је код директног физичког контакта 

са препаратима брзина њиховог дејства и постизање крајњег циља била директно 

пропорционална повећању примењене концентрације раствора. Јавиле су се разлике 

и између самих активних материја што није био случај код инхалационог дејства. До 

угинућа код оба ларвена стадијума је долазило већ након један минут при дејству 

100% азадирактина, односно након пет минута у случају 100% пиретрина. При 

излагању сто пута слабијим растворима дејство је већ било спорије и то у случају 

азадирактина пет пута (пет минута), а код пиретрина три пута, односно до угинућа 

је протекло 15 минута. Разблажењем 1000 пута од почетног, додатно је три пута 

ослабљено дејство азадирактина, а код пиретрина практично нема промене у односу 

на претходну пробу. Азадирактин у обе јаче испитиване концентрације, 100% и 1% 

имао је изражено летално дејство на имага стенице при чему се интензитет дејства 

значајно разликовао код инхалационе и контактне примене. Код инхалационог 

деловања, до угинућа имага протекло је два односно три сата, а након директног 

контакта летални ефекат је наступио после 30 односно 45 минута. При излагању 

најслабијој концентрацији од 0,1% летални ефекат је изостао у оба начина примене, 

али је свакако дошло до парализе већ након 60 минута која је трајала потом јако 
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дуго, више од 24 сата. Пиретрин, примењен инхалационо доводи само до парализе 

имага у две јаче концентрације, док у најслабијој од 0,1% изостаје чак и тај ефекат. 

Са друге стране, контактним деловањем је обезбеђен летални ефекат при јачим 

дозама након два до три сата, али при најслабијој добијено је само паралисање 

имага које је трајало више од осам сати  Брзо угинуће свих развојних стадијума 

остварено је при концентрацији оба препарата од 1% (инхалационо и контактно). 

При нижој концентрацији достигнуто је само паралишуће дејство у случају 

директног контакта са имагом, док су нимфе угинуле брзо и при овој концентрацији. 

 

5.6 РЕЗУЛТАТИ ТРЕТИРАЊА БИОПРЕПАРАТИМА У ЗАСАДУ ЛЕСКЕ 
 

Сагледавајући све ефекте, односно све позитивне и негативне стране заједничке 

примене азадирактина и пиретрина у различитим концентрацијама, као и при 

различитим механизмима деловања, дошло се до закључка да би у реалним 

условима, у засаду леске, требало тестирати ову комбинацију препарата, али тако 

што би азадирактин био примењен у концентрацији од 0,5%, а пиретрин при 0,1%, с 

тим да би се ефекат побољшао додавањем фине глине аспаргин 2.5 kg на 100 литара 

воде. Глина је додата као покушај делимичне примене нанотехнологије (Rai i sar., 

2018), а све у циљу убрзања и продужења деловања препарата услед бољег 

везивања, продирања и задржавања радне течности на телу стенице и третираним 

биљкама, као и отежавања кретања стеницe.  Описани третман и његови ефекти су 

приказани у табели 22. 

 

Табела 22: Резултати испитивања биопрепарата у засаду леске на парцели 4  

 

АКТИВНА 
МАТЕРИЈА 

ПРИМЕЊЕНА 
КОНЦЕНТРАЦИЈА 

 

 
      МОРТАЛИТЕТ (ЈЕДИНКИ - ИМАГО) 
МПЛ4 

 
       Корисни инсекти 

 (%) Halyomorpha  
halys 

Nezara  
viridula 

Graphosoma 
lineatum 

бубамара     пчела 

АЗAДИРАКТИН  
          + 
ПИРЕТРИН 
          + 
AСПАРГИН 
ГЛИНА 

              0.5 
 
              0.1 
 
              2.5 

 
 
 
8 

 
 
 
1 

 
 
 

17 

 
 
 
1 

 
 
 
1 
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Третман је извршен 19. јуна у раним јутарњим сатима одмах након сванућа. Клопка 

МПЛ4 у том моменту била је празна, а на жбуновима уз клопку – први пункт, 

уочено је присуство 25 имага G. lineatum и 15 имага H. halys, док јајна легла нису 

уочена (уклоњена су механички два дана раније приликом редовног мониторинга), 

као ни нимфе било ког стадијума. Сат времена након третмана, на фолији испод 

третираних жбунова избројано је 17 угинулих имага G. lineatum, осам имага H. halys 

и један имаго N. viridula који није уочен сат времена раније при прегледу пункта. 

Такође, на фолији се налазила једна угинула одрасла бубамара (фам. Coccinellidae) и 

једна угинула пчела (фам. Apidae). Није уочено присуство лисних ваши ни током 

прегледа биљака пре, а ни након третмана на фолији.  

Утврђено бројно стање угинулих инсеката на фолији сат времена по третману, 

указује на ефикасност примењене комбинације препарата и концентрација истих. 

Преостале јединке до броја утврђеног прегледом пре примене нису дошле у контакт 

са довољном количином препарата или су као добри летачи одлетеле и избегле 

третман, јер њихово присуство није утврђено на жбуновима одмах по извршеном 

третирању. Имајући у виду последњу констатацију, препорука је да се тестира 

истовремени третман обе стране истог реда са два атомизера у блиском-смакнутом 

распореду (цик-цак), чиме би се обезбедила потпуна покривеност и онемогућио бег 

имага из третираног реда, а нарочито при ободном третману. 

Компарације ради, извршен је одмах потом још један тест третман након описаног, 

али на парцели број 1 уз клопку МПЛ1, у ком је изостављена глина, а азадирахтин је 

примењен у дупло већој концентрацији од претходне, тј. 1%, а пиретрин такође три 

пута већој, односно 0,3%. 

Табела 23: Резултати испитивања биопрепарата у засаду леске на парцели 1  

АКТИВНА 
МАТЕРИЈА 

ПРИМЕЊЕНА 
КОНЦЕНТРАЦИЈА 

 

 
МОРТАЛИТЕТ (ЈЕДИНКИ - ИМАГО)  

 
ЛАРВЕ 

 
ВАШИ 

 (%) Halyomorpha 
halys 

Nezara 
viridula 

Graphosoma 
lineatum 

Halyomorpha 
halys Л2 

Ком/dm2 

 
АЗAДИРАКТИН 

+ 
ПИРЕТРИН 

 

 
1,0 

 
0,3 

 
 
4 

 
 

0 

 
 

2 

 
 
4 

 
 

30 

 

Такође сат времена по извршеном третману, прегледана је фолија испод жбунова и 

утврђено је присуство угинулих јединки што је приказано у табели број 23. Број 
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имага на фолији се  поклапа са бројним стањем које је утврђено визуелним 

прегледом пред третман, док су угинуле ларве Л2 изненађење обзиром да нису биле 

уочене. Овом приликом уочен је значајан ефекат и на лисне ваши које су биле 

присутне на третираним жбуновима. Само на фолији је детектовано око 30 ваши по 

квадратном дециметру фолије, док их је значајан број угинуо у унутрашњости 

жбуна. Поредећи ове две варијанте истог третмана, долази се до закључка да се могу 

применити обе. Успешност, економичност третмана, као и еколошки аспект 

обезбеђен је укључивањем и глине Aспангер с обзиром да се тиме могу применити 

ниже концентрације препарата, а и третмани могу бити ређи (Bengochea i sar., 2014). 

Пратећи бројност и кретање H. halys у засадима леске, боровнице и окружујућим 

усевима, а истовремено пратећи сазревање лешника и временске прилике, процена 

је била да треба извршити последњи конвенционални третман до краја прве декаде 

августа, што је и извршено, а потом сходно развоју ситуације на терену применити 

неке од проверених интегралних мера сузбијања биопрепаратима што је приказано у 

табели 4. Управо таква прилика и потреба се указала након очитавања клопки и 

визуелних прегледа 2. септембра, када је уочен скок броја имага и ларви у клопци, 

као и на околним усевима. Третирани су само ободни редови и увратине засада. 

Резултати су показали да је ефекат постигнут, с обзиром да је бројност имага на 

биљкама већ наредног дана била дупло нижа, што је и клопка потврдила у следећем 

очитавању. Поред овог ободног ноћног третмана од 2. септембра, већ 6. септембра је 

извршен третман комбинацијом бакра и минералног уља (табела 1) целог засада 

након што је ванредним прегледом уочено присуство нових јајних легала и ларви на 

трећем пункту у засаду. Применом бакра желело се зауставити уношење симбионата 

са површине јаја од стране тек испиљених нимфи Л1, а уједно и превентивно 

деловати против могуће појаве трулежи на сорти Нокионе, с обзиром да је љуска на 

плодовима ове сорте пуцала по шаву у значајној мери од половине лета. Наредним 

мониторингом од 8. септембра је потврђено присуство тих јајних легала (табела 9), 

али нова нису уочена, док је активност ларви Л1 у леглима била успорена, а Л2 

нимфе нису уочене, иако су нека легла била празна. До краја сакупљања лешника на 

трећем пункту на парцели четири нису нађене јединке стенице.   
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5.7 РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТРЕТИРАЊА ЕТАРСКИМ УЉИМА 
 

Поред претходних тестирања биопестицида у лабораторији и пољских огледа, 

извршена је и провера начина деловања етарских уља на имага и нимфе узраста Л1и 

Л2 врсте H. halys. Оглед је постављен 1. јула у лабораторији, на сличан начин као 

тестирање азадирактина и пиретрина. Резултати огледа приказани су у табели 24 и 

графикону 28. 

Табела 24: Резултати лабораторијског испитивања дејства етарских на H. halys 
Легенда: (слабо ( - - ), одлично ( + + ), средње ( - + )) 

ВРСТА ЕТАРСКОГ 
УЉА 

 
 

 
РЕПЕЛЕНТ 

(инхалационо дејство) 

 
АТРАКТАНТ 

(контактно дејство) 

Време до 
парализе 
(минути) 

Време до 
угинућа 
(минути) 

 (%) Л1 Л2 ИМАГО Л1 Л2 ИМАГО   
ЛИМУНОВА 

ТРАВА 100 _ _ _ _ _ _  ++ ++ ++ 20 65 

 
МЕНТА 100 ++ ++ ++ _ _ _ _ _ _  60 220 

 
РУЗМАРИН 100 ++ ++ + - _ _ _ _ + - 50 155 

 
YLANG YLANG 100 ++ ++ + - _ _ _ _ + - 45 245 

 
ЕУКАЛИПТУС 100 ++ ++ ++ _ _ _ _ _ _  30 100 

 
КАРАНФИЛИЋ 100 _ _ _ _ _ _  ++ ++ ++ 15 85 

 
ЛАВАНДА 

(ЦВЕТ) 
свеж _ _ _ _ _ _  ++ ++ ++ / / 

 

Лабораторијским огледом укупно је тестирано дејство етарских уља на 42 јединке 

браон мраморасте стенице и то у два понављања по 21 јединка (у седам кутија по 

три јединке). У свакој кутији биле су по једна нимфа Л1 узраста, једна нимфа Л2 

узраста и један имаго.  Јединке су биле изложене деловању шест врста етарских уља 

(лимунова трава, мента, рузмарин, иланг-иланг, еукалиптус и каранфилић), као и 

свежем цвету лаванде. Кориштена етарска уља су примењена у концентрацији од 

100%. Резултати огледа показали су да су примењена уља узроковала 100% угинуће 

свих јединки, али током различитих временских периода и различитог начина 

деловања. Најбољи појединачни ефекат од етарских уља која су имала константно  



Мастер рад   Славиша Шестић 

89 
 

одбијајуће дејство (без директног контакта стенице и уља све време огледа)  

показало је етарско уље еукалиптуса које је изазвало 100% смртност свих узраста и 

стадијума стенице и то тако што је до парализе имага долазило након 30 минута, а 

до угинућа након 100 минута. У случају ларви оба узраста, смртност је наступала 

одмах при излагању овог уља. Као најефикаснији атрактант (стенице су одмах 

пришле и оствариле директан контакт са етарским уљем) показало се етарско уље 

лимунове траве које је изазвало такође 100% смртност свих узраста и стадијума 

стенице и то тако што је до парализе имага долазило након 20 минута, а до угинућа 

након 65 минута. У случају ларви оба узраста, смртност је наступала одмах при 

излагању овог уља. Такође уље каранфилића се показало врло ефикасним (слика 35), 

јер су имага била паралисана већ након 15 минута, а до угинућа је долазило након 

80 минута. Најслабији ефекат је свакако имао свеж цвет лаванде који није довео ни 

до угинућа, ни до парализе најмлађих нимфи. 

 

Графикон 28: Ефективност етарских уља на имага браон мраморасте стенице 

Установљено је да нека етарска уља имају потпуно репелентно дејство, док друга 

делују као јаки или слабији атрактанти. Међутим ако се добар атрактант примени у 

јачој концентарцији он заправо постаје репелент. Управо та чињеница је утицала на 

резултат огледа односно на брзину или временски период који је протекао до 

парализе, а потом и до угинућа испитиване јединке. Заправо, етарска уља која су 

окарактерисана као јаки репеленти су практично одбијала јединке и на њих деловала 
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само инхалационо, па је сходно томе протекло више времена до првих знакова 

парализе и исто тако до угинућа (Zhang i sar., 2013).  

Слика 35: Летални ефекат етарског уља каранфилића (Фото: оригинал) 

 

Из ове групе се издвојило етарско уље еукалиптуса које је и поред јаког одбијајућег 

дејства, ипак довело до релативно брзог угинућа имага мраморсте стенице, у року 

од 100 минута. Поред еукалиптуса, као изразито јак репелент издвојила се мента 

која је до угинућа имага довела након 220 минута. Док је из ове групе репелената 

ylang ylang био најслабији, односно било му је потребно 245 минута да доведе до 

угинућа имага H. halys. Са друге стране етарска уља израженог атрактантног дејства 

су врло брзо привлачила инсекте који су долазили у директан контакт са уљима. 

Уље лимунове траве је услед контактног дејства већ након 20 минута доводило до 

парализе, а за 65 минута и до угинућа имага стенице. Као изразити атрактант, поред 

лимунове траве, па самим тим и ефикасанза  све стадијуме H. halys издвојило се уље 

каранфилића (слика 35) које је до парализе доводило након 15 минута, а до угинућа 

након 85 минута.  

Наведене резултате који су остварени у оквиру описаног огледа треба проверити у 

пољским условима на више култура. Сигурно да најпре треба утврдити која је то 

минимална концентрација сваког појединачног уља која даје задовољавајуће 

резултате у лабораторији, па потом и у реалним условима. Такође треба испитати 

дејство различитих уљних комбинација на браон мраморасту стеницу. 

Испитано је дејство свежег цвета лаванде као потенцијалног усева који би могао 

бити искоришћен за окруживање засада леске. Установљено је да цвет лаванде не 

делује као репелент на мраморасту стеницу, чак је привлачи, али не угрожава ни 
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најмање. Тако да ову чињеницу треба свакако проверити у пољским условима, у 

смислу успостављања заштитног појаса од лаванде која привлачи стеницу ради 

локалног сузбијања.  

5.8 РЕЗУЛТАТИ КВАЛИТАТИВНЕ КОНТРОЛЕ ЛЕШНИКА 
 

С обзиром да је суштина целокупног рада била да се обезбеди што квалитетнији 

плод лешника, током сезоне, као што је већ описано, вршене су квалитативне 

провере плода и прелиминарне процене рода. На тај начин су вршене заправо 

провере ефеката свих мера заштите које су примењене, а све у циљу правовременог 

реаговања и креирања будућих смерница уз константан мониторинг свих развојних 

стадијума мраморасте стенице. 

  

Ниво оштећења лешника варирао је у односу на место узорковања, и потврђено је да 

је највећи проценат оштећених плодова био уз саму клопку и кретао се око 15-18%. 

Узорак од 20 плодова, узетих са жбунова на првом пункту код клопке МПЛ4 и 

МПЛ1 увек је показивао тај проценат оштећења, односно у просеку је увек 

пронађено 3-4 оштећена плода (слика 36). 

 

Слика 36: Однос исправних и оштећених плодова код клопке (Фото: оригинал) 

 

Оштећења су подразумевала плодове оштећене убодом стенице, некрозу језгра, 

потпуно празну љуску или пак почетак појаве трулежи. На другом пункту у оба 

засада проценат оштећења је износио нула, тј. од 20 узоркованих плодова није 
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пронађен ни један оштећен на било који начин. На трећем пункту је уочена разлика 

између засада, односно у засаду број један плодови су били без оштећења до краја 

мониторинга, а на парцели четири до почетка августа нису налажени оштећени 

плодови. Од августа су спорадично налажени до један оштећен плод и то углавном 

са видљивим убодом стенице и благом некрозом ткива, што је представљало 

оштећење од максимално 3-5%. Ово је био заправо очекиван резултат, јер се тежило 

томе да применом свих интегралних мера заштите од браон мраморасте стенице 

жртвујемо плодове са неколико жбунова на првом пункту, и по потреби на трећем, а 

које ће се посебно поткупити због већег процента оштећених плодова. У супротном 

мањина би кварила просек или би се евентуално у ивичним деловима засада радили 

интензивнији и каснији хемијски третмани. Међутим, на крају су сепаратно 

поткупљени само плодови са десет жбунова на првом пункту, и то испод четири 

жбуна у седмом реду где је клопка, као и по три жбуна у левом шестом и десном 

осмом реду од клопке МПЛ4. По истом принципу је урађено скупљање лешника у 

свим засадима који су праћени, изузев засада у Врањској (БТЛ1) у ком је сепаратно 

поткупљен лешник испод 20 жбунова око клопке, испод свих жбунова у првом 

дужном реду уз који се пружа органски засад леске који је доживео огромна 

оштећења и 10 жбунова на трећем пункту.  

Табела 25: Резултати квалитативне контроле лешника у фирми ,,Агрисербиа 
Фереро,, 

 МПЛ4 
2020 

МПЛ4 
2021 

БТЛ1 
2021 

ЧВЛ2 
2021 

ЉУКОВО 
2021  

Штете од     
стенице % 

8.3 3.8 4.9 / 16.7 

Скривена 
тулеж % 

3.0 0 0 / 0.0 

Видљива 
трулеж % 

0.6 1.1 6.0 / 10.6 

Укупна трулеж 
% 

3.6 1.1 6.0 / 10.6 

Квалитет NFQ FQ D2 NFQ NFQ 
*FQ(Фереро квалитет), D2(на граници прихватљивог), NFQ(није Фереро квалитет) 

Коначна квалитативна процена извршена је код откупљивача, односно у компанији 

,,Агрисер,, приликом откупа рода и пријема истог. Установљен квалитет лешника је 

приказан у табели број 25, уз додатак податка из претходне сезоне за парцелу број 

четири (МПЛ4) при чему је врло јасно уочљива разлика, односно значајан напредак 

остварен у квалитативном смислу. Као последица свих примењених помолошких 
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мера, као и мера интегралне заштите, постигнут је значајан економски резултат који 

је финансијски врло мерљив уз истовремено очување животне средине, као и 

апсолутни изостанак резидуа што је потврђено анализом плода лешника на 

присуство остатака пестицида у Центру за Испитивање Намирница у Београду 

(ЦИН). 

Највећи помак је остварен на парцели четири која је била у фокусу од самог почетка 

сезоне (графикон 29). Поред квалитативног помака, вредно је поменути и 

квантитативни скок од 90% или повећање приноса са једног килограма по жбуну у 

сезони 2020. на ниво од 1,9 килограма по жбуну у 2021. години. Такође, постигнут је 

одличан рандман плода код све три сорте и то: 42,8% Ђифони, 38,9% Романа и 

36,8% Нокионе.   

 

Графикон 29: Резултати квалитативне анализе лешника 

Сви описани резултати су директан или индиректан ефекат интегралног приступа 

сузбијању браон мраморасте стенице у засадима леске, мада свакако простора за 

даља унапређења има још. 

Са друге стране, применом свих мера у засаду леске у Врањској (БТЛ1) избегнут је 

потенцијално лош крајњи резултат, а имајући у виду описане разлоге, обзиром да је 

плод ипак успео да задовољи квалитативни Д2 ниво, иако се то одразило на 

финансијску добит. Међутим, уз додатна побољшања у самом раду наредне сезоне, 

могуће је унапредити принос и квалитет. Циљ свих произвођача лешника је да 

достигну квалитативни ниво FQ (Фереро квалитет) или барем ниво D2 (на граници 
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прихватљивог) који ипак повлачи за собом и доста нижу цену по килограму 

лешника у љусци, док ниво NFQ (није Фереро квалитет) није задовољавајућ за 

потребе тржишта. Из резултата се види да је утицај органске плантаже леске 

изузетно велики на посматрани засад, без обзира на третмане који су вршени у оба 

засада, а што се касније манифестовало кроз квалитет и квантитет лешника из обе 

плантаже. 

У Миокусу (ЧВЛ2) ситуација није квалитативно задовољила критеријуме «Агрисер 

Ферера», али за локално тржиште ипак је лешник био прихватљив, уз доста 

простора за унапређења у самој технологији производње лешника, јер често 

примењене мере нису делотворне из неких сасвим других разлога организационе 

природе. Као реперни засад је искоришћена плантажа леске у селу Љуково, између 

Руме и Инђије. У питању је плантажа врло слична засаду број четири (МПЛ4). 

Одликује их скоро идентична површина од нешто преко једног хектара, исти 

сортимент, слична локација близу села, а постојали су и други усеви у окружењу. 

Међутим, оно што их је разликовало током сезоне 2021. је положај клопке која је 

била најпре мало дубље у засаду (између петог и шестог жбуна у првом реду), а 

потом на ободу ван засада од половине септембра, док је мониторинг подразумевао 

само праћење клопке и првог пункта, без редовних и детаљних визуелних прегледа 

на више пунктова у засаду. Истовремено мере заштите су биле редовне сходно 

бројности у клопци, али нису биле адекватне из разлога коришћене механизације и 

благе зимске резидбе жбунова. Током пет месеци мониторинга клопком детектовано 

је 238 одраслих јединки браон мраморасте стенице, што је број који је 2.5 пута мањи 

од 592 адулта утврђених у компаративној клопци МПЛ4, а скоро идентичан броју од 

207 имага у клопци МПЛ1. Ове упоредне бројности стенице у клопци указују да је 

квалитет лешника у Љукову требао бити барем на нивоу квалитета у засадима леске 

у Рибарима. Међутим, на крају поређења квалитативних резултата, види се да је 

проценат оштећења од стенице у Љукову достигао ниво од 16,7% што је 4,4 пута 

више него у МПЛ4 где је проценат оштећења уочен на 3,8% лешника. Присуство 

видљиве трулежи у Љукову уочено је на 10,6% плодова, док је на МПЛ4 тај 

проценат чак 9,6 пута мањи, односно видљива трулеж је уочена на свега 1,1% 

плодова што је све приказано у табели 25 и графикону 29. Ово поређење још једном 

указује на потребу осмишљавања уникатног модела мониторинга и сузбијања браон 

мраморасте стенице у сваком засаду леске. 
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5.9 РЕЗУЛТАТИ КВАЛИТАТИВНЕ КОНТРОЛЕ ПЛОДА БОРОВНИЦЕ 
 

Такође, вршена је квалитативна и квантитативна провера плодова боровнице и 

жбунова око клопке, а потом упоређена са резултатима интерне и екстерне контроле 

пред транспорт, односно током пријема свеже боровнице код крајњег купца у 

Холандији. Током ефективних 25 дана бербе набрано је оштећених и покупљено са 

банка опалих бобица у просеку 3,2 килограма по жбуну, а треба нагласити и да 

квалитет преосталих 1,8 килограма бобица које су убране као добар квалитет, ипак 

нису биле на нивоу критеријума интерне и екстерне контроле квалитета.  

 

Графикон 30: Упоредни резултати квалитативне анализе  плодова боровнице на 

првом пункту (жути) и контролних жбунова (браон) 

Контролни жбунови без уочених напада и оштећења од стране стенице у просеку 

достизали су такође принос преко пет килограма по жбуну, али одличног квалитета 

који је у потпуности одговарао критеријумима за извоз. На крају се дошло до 

закључка да је штета на посматраним жбуновима била значајна, јер део плодова који 

је обран био је практично неупотребљив око 62%, односно није се могао 

конзумирати у свежем стању већ само искористити за прераду, а преосталих 35% се 

могло продати по знатно нижој цени од извозне (графикон 30). 
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6. ЗАКЉУЧАК 

 
 

Анализом свих спроведених испитивања и резултата истих, долази се до одређеног 

броја закључака битних за успешно спровођење интегралног приступа сузбијању 

браон мраморасте стенице (Halyomorpha halys), као и даља унапређења истог: 

1. Потврђена је неопходност за константним праћењем појаве, активности и 

бројности штетних стеница са акцентом на H. halys у засадима леске и 

боровнице. 

2. Констатовано је да засаде леске и боровнице угрожавају и друге врсте 

стенице у нешто мањој мери и не током целе вегетације: Graphosoma 

lineatum, Nezara viridula и Gonocerus acuteangulatus. 

3. Потврђена је предност пирамидалне феромонске клопке у односу на 

феромонску клопку са лепљивом плочом у смислу мониторинга и 

изловљавања јединки H. halys. 

4. Дефинисано је идеално место у засаду леске и боровнице за постављање 

клопке која поред мониторинга доприноси изловљавању свих покретних 

стадијума H. halys. 

5. Потврђена је потпуност мониторинга само уз редовне визуелне прегледе 

контролних пунктова у засаду и околних усева, а не само праћењем клопке. 

6. Потврђена је динамика развоја H. halys кроз две генерације у сезони, а током 

које се истовремено преклапа више стадијума, узраста и таласа из различитих 

генерација. 

7. Чешћи интервентни третмани жбунова уз саму клопку или само ободних 

редова у засаду значајно смањују популацију H. halys у засаду, што се 

директно одражава на остварени квалитет плода, очување животне средине и 

трошкове производње. 

8. Потврђен је значајан утицај локације засада, величине парцеле и 

окружујућих култура на појаву и бројност H. halys и ниво оштећења плодова.  

9. Потврђен је директно пропорционалан однос биологије H. halys и релативне 

влажности ваздуха. 
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10. Констатовано је да се свака парцела, односно свака плантажа мора 

посматрати као конкретан случај и да је потребно дефинисати конкретну 

интегралну стратегију сузбијања H. halys за сваку плантажу посебно. 

11. Установљено је да органска производња значајно може да угрози 

конвенционалну производњу леске у смислу оштећења од стране H. halys, 

као и да заштита применом органских пестицида није довољна за контролу 

бројности мраморасте стенице. 

12. Потврђено је да само правилно спроведене све помотехничке и агротехничке 

мере у засаду омогућавају да се мониторинг H. halys изврши на адекватан 

начин у смислу сузбијања стенице и добијања приноса високог квалитета. 

13. Потврђена је могућност сузбијања H. halys биопрепаратима у критичним 

моментима пред бербу применом азадирахтина и пиретрина. 

14. Установљено је да етарско уље еукалиптуса представља добар репелент, као 

и да испољава јако инхалационо инсектицидно дејство. Уље каранфилића је 

добар атрактант са добрим контактним инсектицидним дејством. Оба се могу 

ефикасно применити за сузбијање браон мраморасте стенице уз даља 

усавршавања уља као биопрепарата, као и саме технике примене истих. 

15. Потврђено је да глине јако фине структуре доприносе трајности и 

делотворности примењених тестираних биопрепарата и да треба радити на 

увођењу нанотехнологије односно нано честица у интегралну заштиту усева. 

16.  Није потврђено присуство предаторских врста и паразитоида Halyomorpha 

halys у производним условима у општини Шабац. 

 

Сагледавајући све наведено, као и друге чињенице до којих се дошло кроз овај рад 

долази се до коначног закључка да постоји оправдана сврха да се настави улагање у 

истраживачке пројекте који за циљ имају проналажење што дугорочнијег решења 

контроле бројности браон мраморасте стенице (Halyomorpha halys), а поштујући све 

принципе интегралне производње и антирезистентне стратегије. 

 

 
 

 



Мастер рад   Славиша Шестић 

98 
 

 

 

 

7. ЛИТЕРАТУРА 
 

• Beliën, T., Peusens, G., Schoofs, H., Bylemans, D. (2015): Stink bugs (Hemiptera: 
Pentatomidae) in pear orchards: species complex, population dynamics, damage potential 
and control strategies, Department Zoology, pcfruit vzw, Sint-Truiden, Belgium, 
Conference paper: Acta Horticulturae 2015 No.1094 pp. 415-420 ref.5, XII International 
Pear Symposium, Leuven, Belgium. 

• Bengochea, P., Budia, F., Viñuela, E., Medina, P. (2014): Are kaolin and copper 
treatments safe to the olive fruit fly parasitoid Psyttalia concolor? Springer Link, 07 

• Bosco, L., Moraglio, S. T., Tavella, L. (2020): Halyomorpha halys, a serious threat for 
hazelnut in newly invaded areas, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
(DISAFA), ULF Entomologia 6 Generale e Applicata, University of Torino, Italy, 
http://hdl.handle.net/2318/1664159 since 2020-04-06T18:49:40Z  

• Fisher,J.J., Rijal,J.P., Zalom,F.G.(2020): Temperature and Humidity Interact to Influence 
Brown Marmorated Stink Bug (Hemiptera: Pentatomidae), Survival, Environmental 
Entomology, XX, 2020, 1–9 

• Funayama, K. (2004): Importance of apple fruits as food for the brown-marmorated stink 
bug, Halyomorpha halys (Stål) (Heteroptera: Pentatomidae). Japanese Society of Applied 
Entomology and Zoology 39: 617–623. 

• Gariepy T. D., Haye T., Fraser H., Zhang J. (2014): Occurrence, genetic diversity, and 
potential pathways of entry of Halyomorpha halys in newly invaded areas of Canada and 
Switzerland. Journal of Pest Sciences 87 (1): 17–28. 

• Hedstrom,C.S.,Shearer,P.W., Miller,J.C.,Walton,V.M.,(2014): The Effects of Kernel 
Feeding by Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae)onCommercial 
Hazelnuts,J.Econ.Entomol.107(5):1858Ð1865(2014);DOI:http://dx.doi.org/10.1603/EC14
263 

• Hoelmer, K.A., Tatman, K. (2017): Samurai wasp (Trissolcus japonicus) Natural Enemy 
of the Brown Marmorated Stink Bug, Factsheet, Agricultural Research Service,USDA, 
ww.ars.usda.gov 

• Johnson,S., Arjmandi,B.(2013): Evidence for anti-cancer properties of blueberries: a mini-
review, Anticancer Agents Med Chem. 2013 Oct;13(8):1142-8. 
DOI:10.2174/18715206113139990137 

• Khadka, A., Hodges, A.C., Leppla, N.C., Tilman, P.C. (2020): The Effects of Relative 
Humidity on Halyomorpha halys (Stål) (Hemiptera: Pentatomidae) Egg, Hatch, Nymph, 
Survival, and Adult Reproduction, Florida Entomologist, 103(1): 136-138. 

• Koch, L.R., Pezzini, D. T, Michel, P.A., Thomas, E., Hunt, E.T. (2017): Identification, 
Biology, Impacts, and Management of Stink Bugs (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) 
of Soybean and Corn in the Midwestern United States, Journal of Integrated Pest 
Management, Volume 8, Issue 1, January 2017, 11, https://doi.org/10.1093/jipm/pmx004  

https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22Beli%c3%abn%2c+T.%22
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22Peusens%2c+G.%22
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22Schoofs%2c+H.%22
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22Bylemans%2c+D.%22
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=do%3a%22Acta+Horticulturae%22
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=ct%3a%22XII+International+Pear+Symposium%2c+Leuven%2c+Belgium.%22
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=ct%3a%22XII+International+Pear+Symposium%2c+Leuven%2c+Belgium.%22
http://hdl.handle.net/2318/1664159
https://doi.org/10.1093/jipm/pmx004


Мастер рад   Славиша Шестић 

99 
 

• Kuhar, T.P., Short, B.D., Krawczyk, G., Leskey, T.C. (2017): Deltamethrin-Incorporated 
Nets as an Integrated Pest Management Tool for the Invasive Halyomorpha halys 
(Hemiptera: Pentatomidae), Journal of Economic Entomology, 2017, 1–3 

• Medal, Ј., Smith, Т, Santa Cruz, A. (2013): BIOLOGY OF THE BROWN 
MARMORATED STINK BUG HALYOMORPHA HALYS (HETEROPTERA: 
PENTATOMIDAE) IN THE LABORATORY, Article in Florida Entomologist 96(3) 
September 2013 

• Morehead, J.A. (2016): Efficacy of Organic Insecticides and Repellents against Brown 
Marmorated Stink Bug in Vegetables, Master of Science in Life Science in entomology, 
Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg, Virginia 

• Morrison, W.R., McKenzie, A., Leskev, T.C. (2018): Behavioural response of the invasive 
Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae) to host plant stimuli augmented with 
semiochemicals in the field, USDA, Agricultural Research Service, Center for Grain and 
Animal Health Research, 1515, Agricultural and Forest Entomology (2018), 20, 62–72 

• Musolin, D., Karpun, N., Konjević, A., Protsenko, V.Y., Ayba, L.Y., Saulich, A.K. 
(2017): Invasive brown marmorated stink bug Halyomorpha halys (Stål) (Heteroptera: 
Pentatomidae) in Russia, Abkhazia, and Serbia: history of invasion, range expansion, early 
stages of establishment, and first records of damage to local crops. Arthropod-Plant 
Interactions. doi: 10.1007/s11829–017–9583–8 

• Mutlu, C., Buyuk ,M., Eren, S., Karaca, V., Duman, M., Bayram, Y.(2018): Management 
of the Stink Bugs Dolycoris baccarum (L.) and Piezodorus lituratus (F.) (Hemiptera: 
Pentatomidae), and Chalky Spot Damage on Red Lentil in Southeast Anatolia Region, 
Turkey, Journal of the Kansas Entomological Society, Vol. 91, No. 1 (JANUARY 2018), 
pp. 40-50 (11 pages), Published By: Kansas (Central States) Entomological Society 

• Nielsen, A., G. C. Hamilton, and D. Matadha. (2008):  Developmental rate estimation and 
life table analysis for Halyomorpha halys, Environmental entomology: 348-355.  

• Puls,E.E (1999): Commercial Blueberry Production, Louisiana State University 
Agricultural Center, Louisiana Cooperative Extension Service, Pub. 2363 ( 3M) 9/99 Rev. 

• Rice, K. B., C. J. Bergh, E. J. Bergman, D. J. Biddinger, C. Dieckhoff, G. Dively, H. 
Fraser, T. Gariepy, G. Hamilton, T. Haye, et al. (2014): Biology, ecology, andmanagement 
of brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys). J. Integr. PestManage. 5: A1–A13. 
 

• Samar, S.I., (2019): Essential Oil Nanoformulations as a Novel Method for Insect Pest 
Control in Horticulture, Department of Pests and Plant Protection, National Research 
Centre, Cairo, Egypt, DOI: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.80747 

• Sargent,C; Martinson, H. M., Raupp, M.(2014): Traps and Trap Placement May Affect 
Location of Brown Marmorated Stink Bug (Hemiptera: Pentatomidae) and Increase Injury 
to Tomato Fruits in Home Gardens. Environmental Entomology, DOI: 10.1603/EN13237 

 
• Short, B.D., Nielsen, A.L., Leskey, T.C. (2016): Impact of Organic Insecticides on the 

Survivorship and Mobility of Halyomorpha halys (Stål) (Hemiptera: Pentatomidae) in the 
Laboratory, Florida Entomologist, 97(2) : 414-421, Published By: Florida Entomological 
Society 

 

http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.80747


Мастер рад   Славиша Шестић 

100 
 

 
• Soergel, D.C., Ostiguy, N., Fleischer, S.J., Troyer, R.R., Rajotte, E.G., Krawczyk, G. 

(2015): Sunflower as a Potential Trap Crop of Halyomorpha halys (Hemiptera: 
Pentatomidae) in Pepper Fields, Published by Oxford University Press on behalf of 
Entomological Society of America, Environ. Entomol. 44(6): 1581–1589 (2015); DOI: 
10.1093/ee/nvv136 

• Tilman, G., Toews, M., Talamas, E., Sial, A., Cottrel, T., Buntin, D., Joseph, S., (2020): 
Parasitism and predation of sentinel eggs of the invasive brown marmorated stink bug, 
Control,Volume 145, 104247 

• Wheeler, D.E. & Klowden, M.J. (2010): Deposition of insect eggs induces plant volatiles 
that attract egg parasitoids in elm,143,144 pine,145 and beans, Comprehensive Natural 
Products II, https://www.sciencedirect.com/book/9780123741448/encyclopedia-of-insects 

• Wiman, N.G., Parker, J.E., Rodrigez-Saona, C., Walton, W.M. (2015): Characterizing 
Damage of Brown Marmorated Stink Bug (Hemiptera: Pentatomidae) in Blueberries, J. 
Econ. Entomol. 1–8 (2015); DOI: 10.1093/jee/tov036 

• Yiğit, S., Saruhan, I. (2021): Evaluation of biocontrol agents for Graphosoma lineatum 
(L.) (Hemiptera: Pentatomidae) in experimental conditions, International journal of 
tropical insect science 2021 v.41 no.2 pp. 1069-1074 

• Zhang, Q.H., Schneidmiller, R.G., Hoover, D.R., Zhou, G., Margaryan, A., Bryant, P. 
(2013): Essential oils as spatial repellents for the brown marmorated stink bug, 
Halyomorpha halys (Stal) (Hemiptera: Pentatomidae), Journal Applied Entomology. 138 
(2014), 490–499, 2013 Blackwell Verlag GmbH 

• Боројевић, С. (1981): Принципи и методи оплемењивања биља. Издавач: Раднички 
Универзитет, Нови Сад 1981 

• Булатовић,С.(1992): Савремено воћарство - 6. Допуњено издање, Нолит, Београд 
• Вуковић, С., Шуњка, Д. (2021): Биопестициди, Уџбеник, издање Пољопривредног 

факултета, Универзитет у Новом Саду  
• Ивезић, А. (2020): Браон мрамораста стеница Halyomorpha halys 

(Hemiptera:Heteroptera), Нова претња у засадима леске у Србији, Биљни лекар, 48(5): 
стр. 488-502 

• Ињац, М. (2020): Појава Браон мраморасте стенице Halyomorpha halys у Србији у 
2020. години у засадима воћа, Воћарство-Виноградарство, 24: стр. 52-55 

• Ињац, М., Јеличић, П., Петровић, Ј. (2019): Биолошке основе стратегије сузбијања 
Браон  мраморасте стенице Halyomorpha halys  на воћу, Воћарство-Виноградарство, 
23:стр.43-46 

• Кесеровић,З., Кораћ, Н.,Магазин,Н., Гргуревић,В., Гвозденовић,Д., Бијелић,С., 
Врачевић,Б. (2008): Производња воћа и грожђа на малим површинама, 
Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду 

• Кишпатић,Ј.,Мацељски,М.(1984):Заштита воћака и винове лозе, Накладни Завод 
Знање, Загреб 

• Коњевић, A. (2016): Појава нове инвазивне врсте стенице у Србији: Halyomorpha 
halys, браон мрамораста стеница. www.pisvojvodina.com. 

• Коњевић, А. (2020а): First Records of the Brown Marmorated Stink Bug Halyomorpha 
halys (Stål, 1855(Hemiptera: Pentatomidae) in Republic of North Macedonia, Acta Zool. 
Bulg. 72 (4), December 2020: 687-690 

https://www.sciencedirect.com/book/9780123741448/encyclopedia-of-insects


Мастер рад   Славиша Шестић 

101 
 

• Коњевић, А.(2020б): Штетне стенице врежастих биљака, Биљни лекар, 48(1): стр.37-
50 

• Магазин,Н.(2018):https://agropress.org.rs/lesnik-i-dalje-iz-srbije(27.04.2022.) 
• Манушев,Б.(1988): Узгој леске, Савремена пољопривреда, НИРО Задругар, Сарајево 
• Миливојевић,Ј.,Милетић,Н.(2021):Боровница, Пољопривредни факултет, 

Универзитет у Београду 

• Приручник за заштиту боровнице-Воћар+(2020), Агромаркет д.о.о.,Крагујевац 
• Приручник за заштиту леске (2018), објавио Агрисер Фереро д.о.о., Сомбор 
• Церовић, С., Кораћ, Н., Нинић Тодоровић, Ј., Голошин, Б., Секулић, Р.,Вајганд, Д., 

Roversi, A., Бијелић, С. (2020): Леска. 2.допуњено издање Пољопривредног 
факултета, Универзитет у Новом Саду 

• Чампраг, Д. (2000): Интегрална заштита ратарских култура од штеточина. 
Пољопривредни факултет, Нови Сад 

• Шеат, J. (2015): Halyomorpha halys (Stal,1855) (Heteroptera: Pentatomidae) a new 
invasive species in Serbia, Acta entomologica serbica, 2015, 20: 167-171 

• Шестић, С. (2006): Боровница, научно-стручни часопис Воћарство-Виноградарство 
број 9, стр. 24 

• Шестић, С. (2018): Искуства у производњи боровнице у Србији, Profi Fruit – 
International Fruit Production Conference and Fair (9-10 March), Belexpocentar, Belgrade 
 

     https://www.health.harvard.edu/nutrition/why-nutritionists-are-crazy-about-nuts  (15.09.2021) 
 
     https://www.naturalija.com/wiki/lesnik   (20.12.2021) 

     https://www.meteoblue.com/sr/vreme/historyclimate/weatherarchive/šabac  (15.11.2021.) 
 
     https://tradeagro.rs/proizvodi/7/aspanger-glina      (01.12.2021) 
 
     https://etarskaibiljnaulja.rs/etarska-ulja   (01.05.2021.) 
 
 
     https://www.verywellfit.com/hazelnut-nutrition-facts-4628471 (07.02.2022.) 
 

https://agropress.org.rs/lesnik-i-dalje-iz-srbije
https://www.health.harvard.edu/nutrition/why-nutritionists-are-crazy-about-nuts
https://www.naturalija.com/wiki/lesnik
https://tradeagro.rs/proizvodi/7/aspanger-glina
https://etarskaibiljnaulja.rs/etarska-ulja
https://www.verywellfit.com/hazelnut-nutrition-facts-4628471


Мастер рад   Славиша Шестић 

102 
 

8. ПРИЛОЗИ 
 

Прилог 1: Резултати мониторинга стенице у клопкама у засадима леске  

***клопке су постављене 27/29.04.2021.                    ИМАГО  ЛАРВЕ 

датум  локација воћна 
врста 

ID клопке H.halys                               N.viridula G.lineatum      H.halys 

03.05.2021. RIBARI LESKA MPL4 19 8 0 0 
03.05.2021. RIBARI LESKA MPL1 19 0 0 0 

03.05.2021. V.VRANJSKA LESKA BTL1 24 0 0 0 
03.05.2021. MIOKUS LESKA ČVL2 57 0 0 0 
10.05.2021 RIBARI LESKA MPL4 20 2 0 0 
10.05.2021 RIBARI LESKA MPL1 10 0 0 0 
10.05.2021 V.VRANJSKA LESKA BTL1 7 0 0 0 
10.05.2021 MIOKUS LESKA ČVL2 71 0 0 0 
17.05.2021 RIBARI LESKA MPL4 41 0 0 0 
17.05.2021 RIBARI LESKA MPL1 32 0 0 0 
17.05.2021 V.VRANJSKA LESKA BTL1 24 0 0 0 
17.05.2021 MIOKUS LESKA ČVL2 43 0 0 0 
24.05.2021 RIBARI LESKA MPL4 74 0 0 0 
24.05.2021 RIBARI LESKA MPL1 14 0 0 0 
24.05.2021 V.VRANJSKA LESKA BTL1 34 0 0 0 
24.05.2021 MIOKUS LESKA ČVL2 76 0 0 0 
31.05.2021 RIBARI LESKA MPL4 32 0 0 0 
31.05.2021 RIBARI LESKA MPL1 8 0 0 0 
31.05.2021 V.VRANJSKA LESKA BTL1 36 0 0 0 
31.05.2021 MIOKUS LESKA ČVL2 49 0 0 0 
10.06.2021 RIBARI LESKA MPL4 62 0 0 0 
10.06.2021 RIBARI LESKA MPL1 2 0 0 0 
10.06.2021 V.VRANJSKA LESKA BTL1 42 0 2 0 
10.06.2021 MIOKUS LESKA ČVL2 51 0 5 0 
17.06.2021 RIBARI LESKA MPL4 0 0 0 0 
17.06.2021 RIBARI LESKA MPL1 0 0 0 0 
17.06.2021 V.VRANJSKA LESKA BTL1 36 0 0 0 
17.06.2021 MIOKUS LESKA ČVL2 49 0 0 0 
24.06.2021 RIBARI LESKA MPL4 2 0 0 3 
24.06.2021 RIBARI LESKA MPL1 10 0 0 9 
24.06.2021 V.VRANJSKA LESKA BTL1 19 0 0 0 
24.06.2021 MIOKUS LESKA ČVL2 48 0 0 14 
01.07.2021. RIBARI LESKA MPL4 30 0 0 2 
01.07.2021. RIBARI LESKA MPL1 21 0 0 9 
01.07.2021. V.VRANJSKA LESKA BTL1 15 0 0 1 
01.07.2021. MIOKUS LESKA ČVL2 38 0 0 12 
07.07.2021. RIBARI LESKA MPL4 14 0 0 2 

  



Мастер рад   Славиша Шестић 

103 
 

07.07.2021. RIBARI LESKA MPL1 11 0 2 4 
07.07.2021. V.VRANJSKA LESKA BTL1 24 0 0 2 
07.07.2021. MIOKUS LESKA ČVL2 11 0 0 2 
14.07.2021. RIBARI LESKA MPL4 4 0 0 0 
14.07.2021. RIBARI LESKA MPL1 1 1 0 18 
14.07.2021. V.VRANJSKA LESKA BTL1 24 0 0 8 
14.07.2021. MIOKUS LESKA ČVL2 20 0 0 7 
22.07.2021. RIBARI LESKA MPL4 4 0 0 2 
22.07.2021. RIBARI LESKA MPL1 1 0 0 4 
22.07.2021. V.VRANJSKA LESKA BTL1 7 0 0 4 
22.07.2021. MIOKUS LESKA ČVL2 10 0 0 3 
29.07.2021. RIBARI LESKA MPL4 3 0 0 4 
29.07.2021. RIBARI LESKA MPL1 1 0 0 12 
29.07.2021. V.VRANJSKA LESKA BTL1 3 0 0 11 
29.07.2021. MIOKUS LESKA ČVL2 21 0 0 16 
05.08.2021. RIBARI LESKA MPL4 32 0 0 4 
05.08.2021. RIBARI LESKA MPL1 4 0 0 3 
05.08.2021. V.VRANJSKA LESKA BTL1 17 0 0 5 
05.08.2021. MIOKUS LESKA ČVL2 168 0 0 55 
12.08.2021. RIBARI LESKA MPL4 32 0 0 4 
12.08.2021. RIBARI LESKA MPL1 1 0 0 3 
12.08.2021. V.VRANJSKA LESKA BTL1 19 0 0 2 
12.08.2021. MIOKUS LESKA ČVL2 49 0 0 3 
19.08.2021. RIBARI LESKA MPL4 52 0 0 3 
19.08.2021. RIBARI LESKA MPL1 7 0 0 2 
19.08.2021. V.VRANJSKA LESKA BTL1 10 0 0 12 
19.08.2021. MIOKUS LESKA ČVL2 59 0 0 18 
26.08.2021. RIBARI LESKA MPL4 56 0 0 9 
26.08.2021. RIBARI LESKA MPL1 16 0 0 4 
26.08.2021. V.VRANJSKA LESKA BTL1 5 0 0 2 
26.08.2021. MIOKUS LESKA ČVL2 39 0 0 27 
02.09.2021. RIBARI LESKA MPL4 66 0 0 14 
02.09.2021. RIBARI LESKA MPL1 17 0 0 4 
02.09.2021. V.VRANJSKA LESKA BTL1 17 0 0 3 
02.09.2021. MIOKUS LESKA ČVL2 19 0 0 48 
08.09.2021. RIBARI LESKA MPL4 32 2 0 11 
08.09.2021. RIBARI LESKA MPL1 23 1 0 13 
08.09.2021. V.VRANJSKA LESKA BTL1 12 0 0 10 
08.09.2021. MIOKUS LESKA ČVL2 118 0 0 26 
16.09.2021. RIBARI LESKA MPL4 16 0 0 4 
16.09.2021. RIBARI LESKA MPL1 9 1 0 5 
16.09.2021. V.VRANJSKA LESKA BTL1 31 0 0 14 
16.09.2021. MIOKUS LESKA ČVL2 112 0 0 36 
23.09.2021. RIBARI LESKA MPL4 0 0 0 0 
23.09.2021. RIBARI LESKA MPL1 0 0 0 0 
23.09.2021. V.VRANJSKA LESKA BTL1 18 0 0 27 
23.09.2021. MIOKUS LESKA ČVL2 87 0 0 32 
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Прилог 2: Резултати мониторинга стенице у клопкама у засадима  боровнице 
 
Мониторинг БМС  (Halyomorpha halys) на подручју Шапца 
                    
***клопке су постављене 
27/29.04.2021. 

                     
                  ИМАГО 

 
ЛАРВЕ 

датум  локација воћна 
врста 

ID 
клопке 

H.halys                               N.viridula G.lineatum   H.halys 

03.05.2021. RIBARI BOROVNICA MPB2 1 0 0 0 
03.05.2021. RIBARI BOROVNICA MPB5 3 0 0 0 
10.05.2021 RIBARI BOROVNICA MPB2 1 0 0 0 
10.05.2021 RIBARI BOROVNICA MPB5 3 0 0 0 
17.05.2021 RIBARI BOROVNICA MPB2 7 0 0 0 
17.05.2021 RIBARI BOROVNICA MPB5 1 0 0 0 
24.05.2021 RIBARI BOROVNICA MPB2 2 0 0 0 
24.05.2021 RIBARI BOROVNICA MPB5 5 0 0 0 
31.05.2021 RIBARI BOROVNICA MPB2 0 0 0 0 
31.05.2021 RIBARI BOROVNICA MPB5 1 0 0 0 
10.06.2021 RIBARI BOROVNICA MPB2 0 0 0 0 
10.06.2021 RIBARI BOROVNICA MPB5 1 0 0 0 
17.06.2021 RIBARI BOROVNICA MPB2 0 0 0 0 
17.06.2021 RIBARI BOROVNICA MPB5 0 0 0 0 
24.06.2021 RIBARI BOROVNICA MPB2 5 0 0 12 
24.06.2021 RIBARI BOROVNICA MPB5 7 0 6 10 
01.07.2021. RIBARI BOROVNICA MPB2 3 0 3 5 
01.07.2021. RIBARI BOROVNICA MPB5 3 0 2 35 
07.07.2021. RIBARI BOROVNICA MPB2 0 0 2 32 
07.07.2021. RIBARI BOROVNICA MPB5 1 0 0 19 
14.07.2021. RIBARI BOROVNICA MPB2 2 0 0 0 
14.07.2021. RIBARI BOROVNICA MPB5 0 0 2 6 
22.07.2021. RIBARI BOROVNICA MPB2 1 0 1 3 
22.07.2021. RIBARI BOROVNICA MPB5 1 0 0 0 
29.07.2021. RIBARI BOROVNICA MPB2 4 0 2 0 
29.07.2021. RIBARI BOROVNICA MPB5 1 0 1 1 
05.08.2021. RIBARI BOROVNICA MPB2 2 0 0 0 
05.08.2021. RIBARI BOROVNICA MPB5 1 0 0 3 
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Прилог 3:  Седмодневне просечне метеоролошке вредности у Шапцу - Тмакс,Tмин, 
РВВ (Meteoblue, 2021) 
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