
 

 

 

 

 

 

Mилица Васиљев, дипл. инж. 

 

ОДРЕЂИВАЊЕ ПОЛУВРЕМЕНА РАЗГРАДЊЕ 

ИНСЕКТИЦИДА ПИРИПРОКСИФЕНА У ПЛОДОВИМА 

БРЕСКВЕ 

 

MАСТЕР РАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нови Сад, 2022. 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

Департман за фитомедицину и заштиту 

животне средине 



 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

Департман за фитомедицину и заштиту 

животне средине 

 

 

 

Kандидат                                                            Ментор 

Милица Васиљев                                               Проф. др Сања Лазић 

 

 

 

 

ОДРЕЂИВАЊЕ ПОЛУВРЕМЕНА РАЗГРАДЊЕ 

ИНСЕКТИЦИДА ПИРИПРОКСИФЕНА У ПЛОДОВИМА 

БРЕСКВЕ 

 

МАСТЕР РАД 

 

 

 

 

 

 

 

Нови Сад, 2022. 



 

 

КОМИСИЈА ЗА ОДБРАНУ И ОЦЕНУ МАСТЕР РАДА: 

 

 

 

                                                                    др Сања Лазић, редовни професор 

Ужа научна област фитофармација 

Пољопривредни факултет, Нови Сад 

Ментор 

 

 

 

 

др Драгана Шуњка, доцент 

Ужа научна област фитофармација 

Пољопривредни факултет, Нови Сад 

 

 

 

 

 

     др Славица Вуковић, ванредни професор  

Ужа научна област фитофармација 

Пољопривредни факултет, Нови Сад 



 

САДРЖАЈ 

1. УВОД................................................................................................................................1 

2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ...............................................................................................4 

2.1. БРЕСКВА............................................................................................................4 

2.2. GRAPHOLITA (CYDIA) MOLESTA- БРЕСКВИН СМОТАВАЦ.....................5 

2.2.1. Опис.........................................................................................................5 

2.2.2. Биологија................................................................................................6 

2.2.3. Штетност.................................................................................................7 

2.2.4. Сузбијање................................................................................................7 

2.3. ПРИМЕНА ПЕСТИЦИДА У ЗАШТИТИ БРЕСКВЕ......................................8 

2.4. ИНСЕКТИЦИДИ...............................................................................................9 

2.4.1. Регулатори раста инсеката....................................................................10 

2.4.2. Пирипроксифен......................................................................................11 

2.4.2.1. Препарати на бази пирипроксифена.................................................13 

2.5. ОСТАЦИ ПЕСТИЦИДА И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА О ОСТАЦИМА 

ПЕСТИЦИДА...............................................................................................................14 

3. ЗАДАТАК И ЦИЉ РАДА...................................................................................................15 

4. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА.......................................................................................16 

4.1. ОПРЕМА И ХЕМИКАЛИЈЕ КОРИШЋЕНЕ У ИСПИТИВАЊУ....................17 

4.1.1. Опрема коришћена у испитивању........................................................17 

4.1.2. Хемикалије коришћене у испитивању.................................................17 

4.2. ПРИПРЕМА РАСТВОРА.....................................................................................18 

4.3. ДЕФИНИСАЊЕ ХРОМАТОГРАФСКИХ УСЛОВА........................................18 

4.4. ПРОВЕРА ПРИНОСА ЕКСТРАКЦИЈЕ ПИРИПРОКСИФЕНА ИЗ ПЛОДОВА 

БРЕСКВЕ.................................................................................................19 

5. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ.....................................................21 

5.1. ОДРЕЂИВАЊЕ ПИРИПРОКСИФЕНА ПРИМЕНОМ HPLC/DAD................21 

5.2. ПАРАМЕТРИ ВАЛИДАЦИЈЕ.............................................................................23 

5.3. ЛИНЕАРНОСТ ОДЗИВА ДЕТЕКТОРА............................................................23 

5.4. ЛИМИТ ДЕТЕКЦИЈЕ (LOD) И ЛИМИТ КВАНТИФИКАЦИЈЕ (LOQ).........24 

5.5. ПРЕЦИЗНОСТ......................................................................................................24 



 

5.6. ТАЧНОСТ ОДРЕЂИВАЊА ПИРИПРОКСИФЕНА У УЗОРЦИМА 

БРЕСКВЕ..................................................................................................................................25 

5.7. МАТРИКС ЕФЕКАТ............................................................................................26 

5.8. ОСТАЦИ ПИРИПРОКСИФЕНА У ПЛОДОВИМА БРЕСКВЕ.......................27 

6. ЗАКЉУЧАК.........................................................................................................................31 

7. ЛИТЕРАТУРА......................................................................................................................32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОДРЕЂИВАЊЕ ПОЛУВРЕМЕНА РАЗГРАДЊЕ ИНСЕКТИЦИДА 

ПИРИПОКСИФЕНА У ПЛОДОВИМА БРЕСКВЕ 

 

РЕЗИМЕ 

Предмет истраживања овог рада је праћење разградње инсектицида пирипроксифена у 

плодовима брескве након његове примене за заштиту брескве од бресквиног смотавца 

(Cydia molesta). Препарат на бази активне материје пирипроксифен је примењен у 

препорученој количини од 0,75 l/ha. Оглед је изведен на локалитетуЧеревић. Третирање 

је изведено фолијарно у фенофази BBCH 74. Узорковање је извршено 1 сат након 

третирања, другог дана од третмана и сваког седмог дана до истека периода каренце. 

Претходно, у складу са SANTE/12682/2019 критеријумима, валидована је метода за 

одређивање остатка пирипроксифена у плодовима брескве. Највећа утврђена количина 

пирипроксифена у плодовима брескве била је по сушењу депозита 2,25 mg/kg. 

Количина пирипроксифена је након истека каренце, била 0,2 mg/kg што је испод 

вредности МДК од 0,5 mg/kg прописане правилником у Републици Србији и Европској 

унији. Полувек разградње (DT50) у бресквама под овим условима износио  је 7,62 дана 

што указује да је каренца од 28 дана правилно прописана. 

Кључне речи: Cydia molesta, пирипроксифен, бресква, полувреме разградње 

 

 

DETERMINATION OF HALF-LIFE OF PYRIPROXYFEN 

INSECTICIDE DEGRADATION IN PEACH FRUITS 

 

SUMMARY 

Subject of research of this paper is the monitoring of the degradation of the insecticide 

pyriproxyfen in peach fruits after it’s application to protect the peach from the peach moth 

(Cydia molesta). The preparation based on the active substance pyriproxyfen was applied in 

the recommended amount of 0.75 l / ha. The experiment was performed at the site Cerevic. 

The treatment was performed foliar in the phenophase of BBCH 74. Sampling was performed 

1 hour after treatment, on the second day after treatment and every fourth day until the end of 

the withdrawal period. Previously, in accordance with the SANTE / 12682/2019 criteria, the 

method for determining the residue of pyriproxyfen in peaches was validated. The highest 

determined amount of pyriproxyfen was 2.25 mg / kg after drying the deposit. The amount of 

pyriproxyfen in peach after the withdrawal period was 0.2 mg / kg, which is below the MRL 

of 0.5 mg / kg, listed in the regulations in the Republic of Serbia and the European Union. The 

half-life of degradation (DT50) under these conditions was 7.62 days, indicating that a 

withdrawal period of 28 days was correctly prescribed. 

Key word: Cydia molesta, pyriproxyfen, peach, half-life
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1. УВОД 

 

 
Бресква (Prunus persica) је биљка из фамилије ружа (Rosaceae). Води порекло из Kине, а 

знатно је заступљена у Европи, Северној и Јужној Америци, Аустралији, Африци и 

Азији. Гаји се у подручјима са умерено континенталном климом (Кесеровић и сар., 

2016). 

Кина је највећи произвођач брескве у свету, следе Европа и Северна Америка. Од 

европских земаља, највећи произвођач је Италија, а потом следе Грчка, Шпанија и 

Француска (Слика 1). Са 8.012 ha Србија је по површини под бресквом пета земља у 

Европи  

(Кесеровић и сар., 2016). 

 

 

Слика 1. Највећи произвођачи брескве у свету. (извор: Faostat) 

(https://www.helgilibrary.com/charts/which-country-produces-the-most-peaches-nectarines/) 

https://www.helgilibrary.com/charts/which-country-produces-the-most-peaches-nectarines/
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Према FAO подацима из 2019. године, јасно се може закључити да је укупна 

производња брескве у свету у последњих десет година била у сталном порасту што је 

приказано на Графику 1. Стога је 2019. године укупна производња износила чак 25,74 

милиона тона, док је површина коју је заузимала бресква у свету била 1,53 милиона 

хектара (FAOSTAT, 2019). 

 

График 1. Укупна производња брескве на светском нивоу у периоду 2009-2019. године 

(Преузето са сајта https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL/visualize) 

Укупна производња брескве у Србији је, са друге стране била у знатном паду у 

последњих неколико година (График 2), те је 2019. године износила 70 хиљада тона, док 

је укупна површина под бресквом исте године била 7 хиљада хектара (FAOSTAT, 2019). 

 

График 2. Укупна производња брескве у Републици Србији у периоду 2009-2019. 

године 

(Преузето са сајта https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL/visualize) 

https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL/visualize
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Када је узгој брескве у питању, постоји неколико ограничавајућих фактора, пре свега 

штеточина и проузроковача болести, као што су Anarsia lineatella (бресквин мољац), 

Cydia molesta (бресквин смотавац), Мyzus persicae (зелена бресквина лисна ваш), 

Тaphrina deformans (проузроковач коврџавости листа брескве), Monilinia laxa 

(проузроковач сушења цветова и гранчица) и други. Стога, како би се добили производи 

који задовољавају одговарајући квалитет и захтеве тржишта, неопходна је примена 

хемијских средстава за заштиту биља. Међутим, недовољно квалитетна, неправилна и 

интезивна примена као и непоштовање каренце могу довести до појаве резистентних 

патогена, производа са високом концентрацијом остатка пестицида, али и додатног 

загађења животне средине. Да би се овакве последице свеле на минимум, све чешће се 

тежи интегралном приступу приликом чега се примена хемијских средстава своди на 

најмању меру. Од великог значаја је и примена антирезистентне стратегије, која 

подразумева употребу пестицида са различитим механизмима деловања, мешавине 

пестицида, поштовање времена и количине примене, избегавање употребе системика и 

слично (Вуковић Славица, 2019). 

Резидуе, односно остаци пестицида који се налазе у храни чине један од најзначајнијих 

проблема савремене пољопривредне производње. Неке од ових супстанци се споро 

разграђују у биљном ткиву након примене, те као остаци (или оригиналне супстанце) 

могу представљати потенцијалну или активну опасност за човека (Бачић Бранка, 1970).  

Од деведесетих година прошлог века регулатор раста инсеката пирипроксифен широко 

се користи широм света као ларвицид у сузбијању вектора и у пољопривреди за борбу 

против великог броја штеточина.  Његова каренца (време које треба да прође од 

момента третирања до бербе) од 28 дана за брескву указује на релативно спору 

разградњу. Максимално дозвољена количина остатака у бресквама је 0,5 mg/kg, 

прихватљиви дневни унос је 0,05 mg/kg t.m./dan, а ArfD је 1 mg/kg t.m. Имајући у виду 

његову релативно дугу каренцу и могућ број третмана од 2 пута, од интереса је 

проверити динамику деградиције овог инсектицида у плодовима брескве и одредити му 

полувреме раградње (DT50) у нашим агроеколошким условима. 
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2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

 

2.1.  БРЕСКВА 

 

Бресква је листопадна коштичава воћна врста из породице ружа. Значај брескве се 

огледа у њеној употреби у виду свежих плодова, али и у прерађеном стању у виду 

сокова и џемова. Научна истраживања показују да захваљујући присуству бројних 

витамина и антиоксиданаса, бресква испољава бројна лековита својства (смањује крвни 

притисак, повећава плодност код мушкараца, поспешује варење итд.) (Деспотовић, 

2014). 

Prunus persica var. vulgaris је родоначелник сорти обичне брескве, а var. laevus 

родоначелник сорти нектарина. Основна разлика између ова два варијетета је присуство 

маља које представљају заштиту од пролећних мразева, оштећења, болести и др. Према 

хабитусу, бресква припада стаблашицама. Стабло може да достигне висину  3-9 метара. 

Бресква цвета рано, пре листања. Листови брескве су спиралног распореда, шиљати, 

дуги од 7-15 cm и 2-3 cm широки. Цветови су двополни, ружичасте боје (код неких 

сорти беле), звонастог или ружастог облика. Имају 5 чашичних и 5 круничних листића, 

28-42 прашника и један или два тучка са плодником. Плодник тучка је маљав код 

бресака, а без маља код нектарина (Огњанов, 2008). 

Плод је једноставан, типична монокарпна коштуница, развија се из плодника тучка те се 

назива прави плод. Перикарп представља месни део плода и њега чине покожица 

(егзокарп) и месо плода (мезокарп). У месу је смештена коштица (ендокарп), а у њој 

семе. Она је избраздана и може да се лако одваја од меса (цепаче) и да срасте са месом 

(глођуше) (Кесеровић и сар., 2016). 

Према величини плодови брескве могу бити: ситни (60-70g), средњи (70-90g), крупни 

(100-190g), веома крупни (>200g). Облик плода може бити: спљоштен, округао или 

овалан са „кљуном“ на врху. Основна боја је зелена, крем или жута, а неретко се јављају 

и прелазне боје. Покровна боја је различитих црвених нијанси и она се изражава у 

процентима. Постоје сорте које могу бити слабо, средње и веома маљаве, а срећу се и 

сорте без маља (нектарине). 
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За индустријске сорте је од значаја да су без црвенила око коштице, имају округао 

облик плода, велики удео суве материје и да се месо лако одваја од коштице. Већина 

биљака брескве су самооплодне. Бресква је најосетљивија воћна врста у поређењу са 

осталим. Парцела не сме да буде на месту које је изложено јачим мразевима током зиме 

и пролећа, када најчешће долази до оштећења цветова и тек заметнутих плодова. Код 

брескве, број дана физиолошког мировања износи 45-60, а током ток периода 

температура извесно време треба да буде испод 7°C. Период  вегетације се креће од 5-8 

месеци (Кесеровић и сар., 2016). 

Најбоље резултате остварује гајењем на дубокој, пропустљивој и песковитој иловачи, са 

ниским салинитетом и оптималном pH вредношћу 6-7. За производњу садница брескве 

користе се најчешће генеративне подлоге (Кесеровић и сар., 2016). 

 

2.2.  GRAPHOLITA (CYDIA) MOLESTA – БРЕСКВИН СМОТАВАЦ 

 

 

Бресквин смотавац спада међу најзначајније штеточине брескве. У првом реду ова 

штеточина напада брескву, али као полифагна врста озбиљне штете може да причини и 

кајсијама, јабукама, крушкама, дуњама и шљивама. Од бресака су најугроженије 

касностасне сорте код којих може да дође до оштећења плодова и преко 50%. Велике 

штете наноси садном материјалу и младим засадима брескве. Налази се на 

међународном списку опасних штеточина (Вукасовић Павле, 1966). 

 

2.2.1. Опис 

Лептир бресквиног смотавца је смеђесив. Распон крила је 12-14 mm. Боја тела је 

црносива, са кратким, уздужним цртама (Слика 2). Млада гусеница је жућкасто бела, а 

одрасла ружичаста (Слика 3). 
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Слике 2 и 3. Имаго и ларва бресквиног смотавца 

(Преузето са сајта: https://www.pesticidi.org/stetocine/breskvin-smotavac) 

 

2.2.2. Биологија 

 

Ова врста има 4-6 генерација годишње, најчешће 4. Прва генерација се развија у јуну, а 

завршава у првој декади јуна. Друга од краја јуна до половине августа, трећа у другој 

половини јула, а четврта се развија од августа до краја септембра или половине 

новембра. Код нас се прве две генерације развијају на ластарима, а касније на 

плодовима (Вукасовић Павле, 1966). 

Бресквин смотавац презимљава у стадијуму одрасле гусенице које су запредене у 

коконе које се налазе у разним скривеним местима на стаблу и око њега. Ове гусенице 

су веома отпорне на ниске температуре. Први лептири се јављају у мају, живе просечно 

6-9 дана, за то време копулирају и женке полажу јаја појединачно на наличје вршних 

листова или при врху ластара. Носивост женки варира, али најчешће положе 30-70 јаја. 

Овипозиција почиње на температури изнад 16°C, али масовнија је тек при 20-30°C. Јаја 

су осетљива на влажност ваздуха и пропадају чим се она спусти испод 40% (Настић, 

2013). 

Гусенице бресквиног смотавца се убушују при врху сочних, још нездрвењених ластара, 

кроз пазухе неразвијених листића или кроз петељке већих листова. Бушећи ходник кроз 

средину, гусеница се креће низ ластар, а на улазни отвор избацује црвоточину (Слика 5). 

У плодове, гусенице се убушују најчешће на додирној површини између два плода или 

плода и листа, односно гране (Слика 4). Напад се одвија у свим фазама формирања 

плода, од стварања коштице до комплетног зрења (Вукасовић Павле, 1966). 



Мастер рад                                                                                                                    Милица Васиљев 

7 

 

 

Слике 4 и 5. Симптоми бресквиног смотавца на плоду и леторастима 

(Преузето са сајта: https://pesticidi.org/BKS/List?type=%C5%A0teto%C4%8Dine) 

 

2.2.3. Штетност 

Нападнути ластари најпре увену, а затим пожуте и осуше се. Гусенице потом напуштају 

ластар, а оштећени делови опадају (Вукасовић Павле, 1966). 

У периоду лигнификације и већег акумлулирања скроба којег ларва не може да вари, 

оне прелазе са једног изданка на други. На овај начин ларва може да нападне 5-6 

изданака проузрокујући огромне штете у воћњацима, уништавајући понекад и читав род 

(Гвозденовић и сар., 1997). 

У плодове, гусенице се убушују најчешће на додирној површини измећу два плода или 

плода и листа, буше ходнике, хране се ткивом плода и на тај начин смањују квалитет и 

принос. У једном плоду може бити већи број гусеница (Вукасовић Павле, 1966). 

2.2.4. Сузбијање 

Да би се реализовао програм заштите хемијског типа неопходно је познавати обим 

популације бресквиног смотавца и интензитет и периоде полетања применивши клопке 

на бази синтетизованог полног феромона (Гвозденовић и сар., 1997).  

Најефикаснији у сузбијању бресквиног смотавца су пестициди, код којих је поред 

контактног, у мањој или већој мери изражено и системично деловање (Вукасовић, 

1966). 

Убушивање ларве у плод или ластар, доводи до ограничавања могућности примене и 

ефикасности примењеног инсектицида, што представља отежавајућу околност 

приликом сузбијања бресквиног смотавца (Гвозденовић и сар., 1997). 
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2.3.  ПРИМЕНА ПЕСТИЦИДА У ЗАШТИТИ БРЕСКВЕ 

 

Пестициди, односно средства за заштиту биља представљају производе хемијског или 

биолошког порекла намењених за спречавање, сузбијање и уништавање огранизама 

штетних за биље (Баги и сар., 2012). 

Савремена производња брескве, са задовољавајућим приносима скоро је немогућа без 

употребе средстава за заштиту биља и одговарајућих агротехничких мера. Примена 

средстава за заштиту биља представља важан чинилац у постизању високе 

пољопривредне производње (Шовљански и Лазић, 2007). 

Међутим, употреба пестицида носи одређене ризике како по живе организме (људе, 

животиње, биљке) тако и по животну средину (воду, земљиште, атмосферу). Могу да 

делују неповољно на нециљане организме што доводи до нарушавања природне 

равнотеже у биоценози. Долази до накупљања пестицида и њихових метаболита у 

земљишту и води. Велики проблем који се јавља је резистентност третираних врста, као 

и проблем остатака пестицида у гајеним биљкама (Амиџић и сар., 2009). 

Након примене пестицид може да остане на површини биљке или да продре кроз 

кутикулу и транспортује се ксилемом и флоемом. Након извесног времена после 

примене пестицида, на биљци се задржава мања или већа количина што зависи од 

многобројних фактора као што су: природа хемијске материје, начин и број примене, 

састав и облик формулације, величине капи, агроеколошких услова, врсте биљке, 

влажности и типа земљишта итд. Количина пестицида која је иницијално присутна на 

биљној површини и која се задржава на њој, а не мења се квантитативно и квалитативно 

под утицајем атмосферских чинилаца назива се депозит. Одређена количина депозита 

се губи са биљке отресањем, а други део испаравањем. Онај део који се задржи на 

биљци и подлеже климатским факторима и процесима који изазивају промене попут 

комплексације, разградње или изомеризације назива се остатак односно резидуа  

(Шовљански и Лазић, 2007). 
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Анализа остатака пестицида у свежим пољопривредним производима је једна од 

главних превентивних мера осигурања њихове здравствене безбедности (Malhat и 

Hassan, 2011). 

2.4.  ИНСЕКТИЦИДИ 

Инсектициди су средства која се користе за сузбијање, уништавање или спречавање 

деловања инсеката. Могу бити хемијског или биолошког порека. Инсектициди су 

најчешће синтетизована једињења формулисана у облику прашива, гранула, 

концентрата за емулзију, концентроване суспензије, концентроване емулзије, трака и 

штапића за задимљавање и др. (Шовљански и Лазић, 2007). 

 

Идеалан инсектицид: 

✔ Без ограничења се налази на тржишту у различитим формулацијама 

✔ Токсичан је и контролише популацију само штетних организама 

✔ Није фитотоксичан 

✔ Није штетан за човека и животиње 

 

Према хемијском саставу инсектициди могу бити: 

1. Неоргански (минералног или елементарног порекла) 

2. Органски (инсектициди биљног, животињског порекла, синтетички органски и 

биолошки инсектициди) 

Синтетички инсектициди су: органски хлоровани угљоводоници, органофосфати, 

карбамати и др. и регулатори раста. 

 

Према начину примене могу бити: 

1. За примену преко земљишта 

2. За зимско третирање воћака и винове лозе 

3. За третирање семена, расада и садног материјала 
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4. За фолијарно третирање 

5. За сузбијање штетних инсеката у складишту 

6. За третирање дрвета, трупаца и дрвене грађе 

Према начину продора у организам: 

1. Контактни (делују на месту контакта са инсектом или биљком) 

2. Системични 

3. Дигестивни или утробни (остварују своје деловање након уношења у организам 

исхраном) 

4. Инхалациони (делују својом гасовитом фазом након уношења) 

 

Према стадијуму развоја организма: 

1. Овициди (сузбијање у стадијуму јаја) 

2. Ларвициди (сузбијање у стадијуму ларве) 

3. Пупициди (сузбијање у стадијуму лутке) 

4. Адултициди (сузбијање одраслог инсекта) 

(Баги и сар., 2012). 

 

2.4.1. Регулатори раста инсеката 

 

Регулатори (инхибитори) раста инсекта су инсектициди који ометају нормалне 

активности ендокриног система или доводе до хормонског дисбаланса и тако ометају 

нормалан раст, репродукцију и метаморфозу инсекта. Регулишу експресију гена 

одговорних за формирање карактеристика ларве, лутке и адулта и контролишу процес 

пресвлачења. Регулатори раста се сматрају безбедним за употребу и у затвореном и на 

отвореном простору и не представљају претњу за људе и животиње. Постоје две групе 

регулатора раста инсекта, а то су: инхибитори синтезе хитина и аналози хормона. 

Инхибитори синтезе хитина инхибирају ензим хитинсинтетазу и онемогућавају 

полимеризацију и стварање хитина, а као могуће последице јављају се: изостанак 
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формирања нове кутикуле, формирање кутикуле није комплетно или стара кутикула 

остаја закачена за тело инсекта. 

Аналози јувенилних хормона (ЈХА) су инсектициди који се односе на утицај у ларвеном 

и адултном стадијуму развића инсекта. Они утичу на морфогенезу, репродукцију и 

ембриогенезу. Утичу на баланс хормона у телу инсекта, што се одражава на 

ембриогенезу, метаморфозу и формирање одраслог инсекта. Морфогенетички ефекат 

ЈХА се најбоље уочава током развоја и преласка из ларва у лутка стадијум и доводи до 

различитих степена недовршене метаморфозе. Аналози јувенилних хормона су 

метопрен, хидропен, феноксикарб и пирипроксифен (Згомба, 2014). 

 

2.4.2. Пирипроксифен 

 

Генерички назив: Пирипроксифен (енг. Pyriproksyfen) 

IUPAC назив: 4-fenoksifenol (RS)-2-(2-piridiloksi) propil etar 

Емпиријска формула: C20H19NO3 

CAS број: 95737-68-1 

На слици 6 приказана је структурна формула пирипроксифена. 

 

Слика 6.структурна формула пирипроксифена 

(http://www.alanwood.Net/pesticides/pyriproxyfen.html) 

 

Физичко хемијска својства пиропроксифена: 

Чистоћа: минимум 95.0 % 

http://www.alanwood.net/pesticides/pyriproxyfen.html
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Боја: бела кристална супстанца 

Тачка кључања: 318°C 

Тачка топљења: 48-50 °C 

Густина: 1,2 g/cm3 

Растворљивост у води: 0,68mg/L на 25°C 

Растворљивост: у ацетону, ацетонитрилу, хексану, метанолу... 

Пирипроксифен представља органско једињење инсектицидног дејства, припада 

хемијској групи пиридина. Представља мимик јувенилног хормона. Инхибира процесе 

метаморфозе и репродукције, изазивајући стерилност адулта. На инсекте делује 

контактно и дигестивно, а иако није системик поседује и извесни трансламинарни 

ефекат. Пирипроксифен се користи за сузбијање штеточина у воћарству, 

виноградарству, повртарству, цвећарству и у заштићеном простору. Поред ефикасности 

у сузбијању бресквиног смотавца, пирипроксифен се примењује и за сузбијање 

јабукиног смотавца (Cydia pomonella), обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri) и беле 

лептирасте ваши (Trialeurodes vaporariorum). Препарати на бази пирипроксифена 

примењују се на почетку пиљења ларви, а најкасније пре почетка њиховог убушивања у 

ластаре и плодове. Примењују се у количини од 0,5-0,75 l/ha, а због могућности развоја 

резистентности код инсеката, препарате на бази пирипроксифена није препоручљиво 

примењивати више од два пута током вегетационе сезоне (Колектив аутора, 2018). 

Сматра се да има ниску токсичност за људе и друге сисаре. Такође се сматра да има 

ниску токсичност за птице и одрасле медоносне пчеле, али пчеле и други инсекти у 

стадијуму јаја и ларве могу показати већу осетљивост од одраслих инсеката. За рибе, 

пирипроксифен је умерено до врло токсичан. Такође, нису примећени поремећаји код 

лабораторијских животиња након уношења у организам. Човек може бити изложен 

уношењем исхраном, у контакту са кожом или очима као и уношењем у организам 

инхалационим путем. Уколико се пиропроксифен унесе исхраном, делимично се 

апсорбује у цревима, али се већи део разгради и напусти тело. Не постоје докази о 

канцерогености наком излагања овом инсектициду (Cross и сар., 2015). 
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Пирипроксифен се брзо разграђује услед изложености сунчевој светлости (полувек 

разградње 6,8 - 16 дана) и микроорганизмима (полувек разградње 6 - 9 дана) у 

земљишту (Cross и сар., 2015). 

     Вредност МДК инсектицида пирипроксифена у засадима брескве је 0,5 mg/kg (EU 

Pesticides Database).  

2.4.2.1.  Препарати на бази пирипроксифена 

 

Према подацима из 2020. године, у Републици Србији је регистровано укупно 5 

препарата на бази ативне материје пирипроксифен (Табела 1). 

Табела 1: Регистровани инсектициди на бази пирипроксифена 

(„Службени гласник РС“ БРОЈ 48, 2020) 

 

Комерцијални назив Примена 

ADMIRAL 10 

EC 

Јабука, крушка, винова лоза, краставац, украсно биље 

HARPUN EC Јабука, крушка, бресква, кајсија, боровница, парадајз, 

плави патлиџан, боранија, сочиво... 

HARPUN 

EW 

Јабука, парадајз у затвореном простору 

LASCAR 

EC 

Јабука, крушка, парадајз у заштићеном простору 

PRINCE 

EC 

Јабука 
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2.5.  ОСТАЦИ ПЕСТИЦИДА И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА О ОСТАЦИМА 

ПЕСТИЦИДА 

 

Као што је већ познато, у данашње време, како би се произвело довољно квалитетних 

производа, у пољопривреди, користе се средства за заштиту биља. То су сви производи 

за заштиту биља, помоћна средства, производи који се користе у органској производњи 

и производи који садрже генетски модификоване организме (ако је њихово увођење у 

животну средину, стављање у промет и транзит дозвољено) (Баги и сар, 2012). 

Након примене ових средстава, на биљци се задржавају мање или веће количине у 

одређеном временском периоду. Способност задржавања пестицида у биљци, води или 

земљишту назива се перзистентност. Количина пестицида која се након примене налази 

на биљним органима, назива се депозит, а резидуе представљају онај део пестицида који 

се задржава на биљкама након утицаја метеоролошких фактора и других процеса који 

изазивају његове измене (Шовљански и Лазић, 2007).  

У Републици Србији је на снази „Правилник о максимално дозвољеним количинама 

остатка средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње“ (Сл. Гласник РС број 

132/2020). Овим Правилником су за сваку намирницу утврђене МДК (максимално 

дозвољене количине остатка пестицида), односно количине пестицида или њихових 

разградних производа који се налазе у храни, а који током свакодневног уношења у 

току читавог животног века не изазивају оштећења здравља или било који физиолошки 

ефекат. МДК се изражава у mg/kg свежег производа (Шовљански и Лазић, 2007). 

Према томе, како би се спречили сви нежељени ефекти које хемијска средства могу да 

изазову, неопходно је поштовање правила примене хемијских средстава. То 

подразумева рационалну и правилну употребу пестицида уз поштовање каренце. 

Каренца је временски период који мора да протекне од последње примене пестицида до 

бербе или жетве. Изражава се у данима (Шовљански и Лазић, 2007). 
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3. ЗАДАТАК И ЦИЉ РАДА 
 

Предмет истраживања овог рада је праћење разградње инсектицида пирипроксифена у 

плодовима брескве након његове примене за заштиту брескве од бресквиног смотавца 

(Cydia molesta).  

Праћењем динамике деградације пирипрокифена примењеног у засаду брескве у 

препорученој количини одређено је полувреме  разградње DT50 и његова постојаност. 

Екстракција и пречишћавање су изведени QuEChERS методом, а анализа садржаја 

остатака високоперформантном течном хроматографијом (HPLC) са DAD детектором. 

Oптимизација методе одређивања урађена је преко дефинисања параметара екстракције 

и пречишћавања, као и основних валидационих параметара у складу са захтевима 

стандарда SANTE/12682/2019. На основу валидоване методе праћен је садржај 

пирипроксифена након сушења депозита примењеног препарата, након другог дана од 

третмана, а затим сваког седмог дана до истека каренце (28 дана). На основу добијених 

резултата израчунат је DT50 односно полувреме разградње пирипроксифена у 

плодовима брескве.  
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4. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА 

 

Прва фаза: Постављање огледа. 

Током прве фазе je на парцели под засадом брескве сорте Royal Gem постављен оглед, и 

извршено третирање препаратом HARPUN, у концентрацији од 0,1%. Оглед изведен и 

постављен током 2019. године према стандардима EPPO метода, на локалитету Черевић. 

Тип експеримента је случајан блок систем у четири понављања. Третирање је изведено 

фолијарно, леђним атомизером “Solo”, уз утрошак воде 1000 l/ha, када су биљке биле у 

фенофази BBCH 74 (пречник плодова брескве до 40 mm). 

Друга фаза: Узорковање 

Узорци су узети 1 сат након третирања, односно након сушења депозита, другог дана од 

третмана и сваког седмог дана до истека периода каренце. Припремљени су просечни 

узорци на терену и просечни лабораторијски узорци масе 100 g, који су се до момента 

анализе чували у замрзивачу. 

Узорци: Овако припремљени узорци су у обележеним пластичним врећицама 

транспортовани до лабораторије. За потребе валидације методе, узорковали су се и 

нетретирани плодови брескве. 

Трећа фаза: Валидација методе одређивања пирипроксифена у бресквама у складу са 

захтевима стандарда SANTE/12682/2019. 

У трећој фази одређени су параметри валидације методе за одређивање остатака 

пирипроксифена (лимит детекције, лимит квантификације, поновљивост, принос 

екстракције и линеарност одзива детектора). 

Четврта фаза: Анализа узорака брескве валидованом методом. 

У четвртој фази рада, коришћењем валидоване методе, извршено је одређивање 

садржаја испитиваног инсектицида у узорцима брескве, по данима узорковања. 

Пета фаза: Обрада добијених података, утврђивање присутних остатака и израчунавање 

полувека разградње DT50. 
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Добијени подаци статистички су обрађени, уз израчунавање и одређивање полувека 

разградње пирипроксифена и провере прописане каренце. 

 

Експриментални део испитивања обављен је у Лабораторији за биолошка истраживања 

и пестициде, Департмана за фитомедицину и заштиту животне средине 

Пољопривредног факултета у Новом Саду. 

 

4.1. ОПРЕМА И ХЕМИКАЛИЈЕ КОРИШЋЕНИ У ИСПИТИВАЊУ 

 

 

4.1.1. Опрема коришћена у испитивању 

● Течни хромаограф Agilent technologies, 1100 Serie, DAD детектор, 

● Колона Zorbax Eclipse XDB-C18 (50 mm x 4,6 mm, 1.8 µm), Agilent Technologies, 

● Филтери за мобилну фазу – Hewlett Packard, Nylon Filter Membranes 9301-0895; 

47mm, pore size 0.45µm, 

● Аналитичка вага Shimadzu Ax200, 

● USK -Ултразвучна када, Sonic SR, Gadžin Han, 

● Vortex ( Vortex 2 Genie Digital), 

● Центрифуга (Sigma), 

● Упаривач у струји азота (Stuart), 

 

4.1.2. Хемикалије коришћене у испитивању 

 

● Пиропроксифен – аналитички стандард 95 %  (Dr Ehrenstorfer, Germany) 

● Ацетонитрил, HPLC чистоће (“J.T. Baker”, Darmstadt, Germany) 

● QuECheRS Extract Pounches, EN Method Cat N0 2982/5650 

● QuECheRS Dispresive SPE Kit, Cat. N0 5982/5356 
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4.2. ПРИПРЕМА РАСТВОРА 

 

Основни раствор. На аналитичкој ваги је у нормалном суду од 10 ml одмерено 34 mg 

аналитичког стандарда пиропроксифена чистоће 95%. Стандард је растворен у 

ацетонтрилу и чуван у фрижидеру. Концентрација основног раствора била је 3,23 

mg/ml. 

Радни раствор. Разблажењем основног раствора стандарда примењена је серија 

раствора концентрације 0,031 – 31 µg/ml. Ове концентрације употребљене су за 

испитивање приноса екстракције и дефинисања хроматографских услова коришћењем 

следећих параметара: 

● Линеарност одговора детектора 

● Лимит детекције (LOD) 

● Лимит квантификације (LOQ) 

● Поновљивост 

● Тачност 

● Матрикс ефекат 

 

4.3. ДЕФИНИСАЊЕ ХРОМАТОГРАФСКИХ УСЛОВА 

 

За одређивање остатака пирипроксифена у плодовима брескве примењена је течна 

хроматографија (HPLC) са детектором са низом диода (DAD). Валидација методе 

изведена је провером следећих параметара:  

Линеарност одзива детектора проверена је инјектовањем раствора стандарда 

пирипроксифена концентрације од 0,031 до 31,0 µg/ml. Израчунавањем нагиба праве 

приказана је линеарна зависност површине пика од концентрације аналита. 

Лимит детекције (LOD) и лимит квантификације (LOQ) су одређени на основу 

односа сигнал/шум базне линије (S/N) 
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Поновљивост је одређена инјектовањем пирипроксифена концентрације 3,1 µg/ml пет 

пута и проверена израчунавањем релативне стандардне девијације. 

Тачност је одређена као проценат аналитичког поступка „recovery“ за познату додату 

количину аналита у нетретиране узорке плода брескве. 

 

4.4. ПРОВЕРА ПРИНОСА ЕКСТРАКЦИЈЕ ПИРИПРОКСИФЕНА ИЗ 

ПЛОДОВА БРЕСКВЕ 

 

Екстракција пирипрксифена из плодова брескве изведена је применом QuEChERS 

методе (Anastassiades и сар., 2003). Анализа је спроведена коришћењем нетретираних 

брескви које су до момента анализе чуване у режиму дубоког замрзавања. Након 

екстракције спроведено је пречишћавањем екстракта брескве. 

Нетретирани плодови брескве претходно су уситњени и хомогенизовани ручним 

блендером (Слика 7). На ваги је измерено 10 g узорка и пренесено у полипропиленску 

кивету од 50 ml.  

 

Слика 7. Припремање узорака брескве 

Овако припремљеном узорку (Слика 7) је додата одговарајућа количина стандарда 

пирипроксифена. Крајња концентрација пирипроксифена након додавања ацетонитрила 

износила је 0,31; 1,0 и 3,1 µg/ml. Кивета је затворена и остављена у фрижидеру током 
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ноћи. Након тога, кивета је снажно мућкана 1 минут, а затим је додата пуферска смеша 

соли (4 g MgSO4, 1 g NaCl,  трисодиум цитрат, 0,5 g дисодиум хидрогенцитрат 

сесквихидрат). Одмах је интезивно мућкано по 1 минут ручно и  на вортексу, а на крају 

и центрифугално 5 минута на 3000 обртаја (Слика 8).  

 

Слика 8. Поступак рада 

 

Аликвот од 6 ml је пренесен у кивету са смешом 150 mg PSA и 900 mg MgSO4, 

интезивно је мућкано 1 минут и центрифугално 5 минута на 3000 обртаја (Слика 9). 

Пречишћен екстракт је упарен до сувог у струји азота, растворен је у 1 ml ацетонитрила. 

Након тога, екстракт је профилтриран кроз 0,45 µm мембрански филтер, пренесен у 

виал и анализиран на HPLC/DAD. 

 

Слика 9. Поступак рада 
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5. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ 

 

5.1 ОДРЕЂИВАЊЕ ПИРИПРОКСИФЕНА ПРИМЕНОМ HPLC/DAD 

Одређивање пирипроксифена у плодовима брескве постигнуто је под условима датим у 

Табели 2. 

Табела 2.Услови рада HPLC/DAD 

Мобилна фаза Дејонизована вода 

ацетонитрил 

Однос мобилних фаза 20/80 

Температура колоне 20 °C 

Проток кроз колону 0,65 ml/mm 

Таласна дужина 210 nm, 230 nm, 254 nm 

Инјектовање запремина 20 µl 

Ретенционо време пирипроксифена  3,16 min 

 

На слици 10 представљени су  хромограми стандарда пирипроксифена у ацетонитрилу 

на три таласне дужине 254 nm, 230 nm, 210 nm. Обзиром на бољи одзив при таласној 

дужини од 210nm (Слика 11 ), одабрана је ова таласна дужина. На слици 12 дати су 

преклопљени спектри пирипроксифена у ацетонитрилу и у матриксу брескве. 

 

Слика 10. Хроматограм стандардног раствора пирипрокисфена у ацетонитрилу (3,1 

µg/ml) на три таласне дужине: 254nm, 210 nm и 230nm 
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Слика 11. Хроматограм стандардног раствора пирипроксифеа у ацетонитрилу (1 µg/ml) 

на 210 nm 

 

Слика 12. Преклопљени спектри пирипроксифена у ацетонитрилу и у матриксу брескве 

 

Слика 13. Хроматограм стандардног раствора пирипроксифена у матриксу брескве (0,31 

µg/ml) 
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5.2. ПАРАМЕТРИ ВАЛИДАЦИЈЕ 

 

Провера хроматографских услова је изведена испитивањем линеарности одзива 

детектора, прецизности и тачности методе, матрикс ефекта, као и одређивањем границе 

детекције и квантификације. 

 

5.3. ЛИНЕАРНОСТ ОДЗИВА ДЕТЕКТОРА 

 

Линеарност одзива детектора је одређена на шест нивоа концентрације 0,03-3,1 µg/ml. 

Аналитички и статистички подаци добијени методом линеарне регресије у 

компјутерском програму Microsoft Office Excel 2007. Зависност величине аналитичког 

сигнала (површине пика) од масене концентрације стандардног раствора приказана је на 

Графику 3.  

У опсегу испитиваних масених концентрација пирипроксифена постигнута је добра 

линеарност одговора детектора. За регресиону једначину, коефицијент корелације 

праволинијске зависности (R2) износи 1,0. Ова добијена вредност указује да повећање 

садржаја унетог једињења линеарно прати повећање површине пика. 

 

 

График 3. Линеарност одговора детектора 
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5.4. ЛИМИТ ДЕТЕКЦИЈЕ (LOD) И ЛИМИТ КВАНТИФИКАЦИЈЕ (LOQ) 

 

На основу односа сигнал/шум базне линије (S/N) одређен је лимит детекције. Одређен је 

мерењем сигнала аналита који се налази у ниској концентрацији и узорка без аналита, 

при чему је утврђена најнижа концентрација аналита коју је могуће детектовати. За 

лимит детекције узета је вредност концентрација која даје S/N=3. 

Лимит квантификације одређен је аналогно одређивању LOD, према S/N=10 (Табела 3.) 

 

Табела 3. Лимити детекције и квантификације одређивања пирипроксифена у узорцима 

брескве 

Лимит детекције 

LOD 

0,010 mg/kg 

Лимит квантификације 

LOQ 

0,030 mg/kg 

 

Из наведеног, закључујемо да је лимит квантификације (LOQ) довољно низак имајући у 

виду да МДК за пирипроксифен у плоду брескве износи 0,5 mg/kg. 

 

 

5.5. ПРЕЦИЗНОСТ 

Прецизност једне аналитичке методе је износ варијације у резултатима добијеним из 

вишеструких анализа хомогених узорака (Kazusaki и сар., 2012). Прецизност може да се 

разматра на три нивоа: поновљивост, средња прецизност и репродуктивност. У овом 

раду проверена је поновљивост одређивања раствора стандарда пирипроксифена у 

матриксу брескве.  
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Tабела 4. Поновљивост површина стандарда пирипроксифена у матриксу брескве 

 

                                        3,1 µg/ml 

 Површина пика 

321,2 

325,2 

324,3 

329,1 

 325,4 

X 325,04 

SD 2,83 

RSD% 0,87 

 

Поновљивост је одређена ињектовањем 20 µl раствора стандарда пирипроксифена, 

припремљеног у матриксу брескве, концентрације 3,1 µg/ml пет пута. Резултати у виду 

површина пикова приказани у Табели 4. Добијени резултати су статистички обрађени 

(MicrosoftOfficeExcel 2007), и добијена вредност за RSD% је упоређена са захтевом за 

тражени ниво концентрације (Таб. 4). 

Вредност релативе стандарде девијације (RSD%) од 0,87% указује да је постигнута 

висока репродуктивност одређивања пирипроксифена примењеном методом, обзиром 

да су у складу са SANTE/12682/2019 прихватљиве вредности RSD ≤ 20%. 

 

5.6. ТАЧНОСТ ОДРЕЂИВАЊА ПИРИПРОКСИФЕНА У УЗОРЦИМА БРЕСКВЕ 

 

Тачност аналитичке методе је степен сагласности између добијене вредности у 

поступку и стварне вредности. Одређивање се врши поређењем добијених резултата са 

резултатима добијеним коришћењем стандарде референтне методе или коришћењем 

сертификованог материјала (Standard reference material, SRM). 
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Као параметар тачности методе испитиван је принос екстраккције (Rec, %) за три нивоа 

обогаћења, 0,31; 1,0 и 3,1 mg/kg. Вредност приноса екстракције пирипроксифена 

(Табела 5) из брескве постигнута овом методом је износила 91,2 – 101,5%, што у 

потпуности задовољава критеријуме одређивања остатака пестицида у храни (70-120%), 

сходно SANTE/12682/2019. 

Табела 5. Тачност одређивања пирипроксифена у плодовима брескве. 

Ниво обогаћења, mg/kg Recovery, % 

0,3l 91,2 

1,0 96,3 

3,1  101,5 

 

 

5.7. МАТРИКС ЕФЕКАТ 

 

Са циљем провере присуства утицаја матрикса брескве на одговор детектора, одређен је 

матрикс ефекат (МЕ%). МЕ је одређен на основу калибрационе криве стандарда 

пирипроксифена које је припремљен у ацетонитрилу и калибрационе криве стандарда 

пирипроксифена у бланк матриксу брескве. Калибрација је изведена у концентрационом 

опсегу 0,03 l - 3,1 µg/ml и израчуната према формули:  

% ME = нагиб CC/нагиб MC* 100 

 

Aко је % МЕ =100, онда не постоји утицај матрикса, ако је % МЕ ˂100, онда постоји 

супресија одговара детектора на времену испитиваног аналита, а ако је % МЕ ˃100, 

онда постоји појачан одговор детектора. 

Тренутно не постоји регулатива која прописује дозвољено одступање за МЕ, али добра 

лабораторијска пракса, сматра да је ±15% прихватљиво одступање. Резултати 

одређивања ефекта матрикса брескве на одговор детектора при одређивању 

пирипроксифена су приказани у Табели 6. 
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Табела 6. Резултати анализе матрикс ефекта брескве на одређивање пирипроксифена 

нагиб 

СТАНДАРД 

нагиб 

МАТРИКС 

МЕ МЕ% 

103,69 121,87 1,175 117,5 

 

 

Добијени резултати указују да је утицај матрикса брескве на сигнал пирипроксифена 

117,5% и да је приликом одеђивања остатка пирипроксифена у плодовима брескве, 

неопходна примена matrix match калибрације. 

 

5.8. ОСТАЦИ ПИРИПРОКСИФЕНА У ПЛОДОВИМА БРЕСКВЕ 

Максималан ниво остатака пирипроксифена у плодовима брескве након његове 

примене, установљен је по сушењу депозита и износио је 2,25 mg/kg. У узорку 

прикупљеном првог дана после третирања просечан садржај остатака пирипроксифена у 

узоркованим плодовима брескве износио је 1,69 mg/kg, са губитком од 24,89%. Седмог 

дана по третману колићина присутног пирипроксифена се додатно смањила на 1,12 

mg/kg, што показује да је преостало још 49,78% од почетне количине. 

Табела 7. Остаци пирипроксифена у плодовима брескве 

Дан након 

примене 

Просечан садржај 

пирипроксифена 

mg/kg 

Остаци  

% 

Губици  

% 

0 2,25 100,00 0,00 

1 1,69 75,11 24,89 

7 1,12 49,78 50,22 

14 0,33 14,67 85,33 

21 0,43 19,11 80,89 

28 0,21 9,33 90,67 
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На основу валидоване методе праћен је садржај пирипроксифена након сушења 

депозита примењеног препарата сваког седмог дана до истека каренце (28 дана). 

Даљом анализом утврђено је да се 14 дана након примене количина пирипроксифена 

смањила на 0,33 mg/kg, да би 3 недеље након примене износила 0,43 mg/kg. Након 28 

дана од примене, количина пирипроксифена се смањила укупно 90,67% у односу на 

почетну количину и износила је 0,21 mg/kg. 

Период каренце за пирипроксифен у плодовима брескве у нашој земљи је 28 дана, док 

МДК остатака овог једињења у плодовима брескве у нашој земљи, као и у Европској 

Унији (EU Pesticides database, 2018) износи 0,5 mg/kg. У спроведеном истраживању, 

количина пирипроксифена је 28 дана након примене била 0,21 mg/kg, што је доказало да 

по истеку каренце, заостала количина пирипроксифена у плодовима брескве није била 

изнад максимално дозвољених количина остатака. 

Коришћењем остварених резултата остатака пирипроксифена у плодовима брескве 

конструисана је крива деградације (График 4). Из једначине Ct = C0ekt, где C0 

представља почетну количину остатака пестицида након апликације, а k константу 

разградње, одређена је количина остатака пестицида током времена (Ct ). 

Полу-век разградње (DT50) пирипроксифена у плодовима брескве израчунат је према 

формули DT50=ln2/k где је вредност k константа разрадње, а ln природни логаритам 

(Gupta и сар., 2008), што је приказано у Табели 8. 

mg/kg  

дани након примене 

График 4. Деградација пирипроксифена у узорцима плодова брескве 
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Табела 8. Полувек разградње (DT50) и вредности параметара деградације 

пирипроксифена у плодовима брескве. 

Једињење Регресиона 

једначина 

Константа 

деградације 

R2 DT50 (дан) 

Пирипроксифен y=2.25e-0.091x 0,091 0,8797 7,62 

 

Применом препарата на бази пирипроксифена у количини од 0,75 l/ha, полувек 

разградње у плодовима брескве износи 7,62 дана. 

Остатке пирипроксифена у биљкама испитивали су Esturk и сар., (2014). За детекцију 

резидуа и праћење деградације пирипроксифена коришћена је метода течне 

хроматографије (LC-MC/MC) и QuEChERs метода. Четрдесет узорака першуна, 40 

узорака спанаћа и 40 узорака зелене салате анализирани су у циљу откривања 

потенцијалног присуства 80 пестицида укључујући пирипроксифен, при чему остаци 

пирипроксифена нису детектовани (LOD 0,005 mg/kg).  Од  26 анализираних узорака 

парадајза, остаци пирипроксифена су утврђени у четири узорка са количинама у 

распону од 0,033 до 0,167 mg/kg, док је од 28 анализираних узорака чили паприке, 

пирипроксифен детектован у два узорка са количинама од 0,043 и 0,056 mg/kg. На 22 

анализирана узорка кромпира, пирипроксифен је такође пронађен два пута са 

количинама од 0,013 и 0,026 mg/kg (Esturk, Yakar, Ayhan, 2014). Paya и сар. (2013) су 

проучавали разградњу пирипроксифена у бресквама, једна судија је рађена у оквиру 

времена предвиђеног каренцом (21 дан), у складу са добром пољопривредном праксом, 

а у другој је након истека каренце, поновљен третман. Примењен је препарат Atominal 

(10% EC пирипроксифен) у запремини од 6 L. Узорци плода брескве су узети након 2 

сата од третмана и онда након  2; 7; 14 и 21 дан.   Након 21 дан, поновљен је третман у 

истој количини примене.  Два дана након третмана узети су узорци за анализу. Остаци 

након 2 сата; 2 дана; 7 дана, 14 дана и 21 дан су износили: 0.073 ± 0.005 mg/kg, 0.205 ± 

0.018 mg/kg, 0.131 ± 0.008 mg/kg, 0.062 ± 0.006 mg/kg, и  0.05 ± 0.003 mg/kg, респективно 

(LOQ = 0.05 mg/kg). Полу-време разградње је 15,5 дана. У третману пестицида у 

условима лоше пољопривредне праксе, узорак сакупљен након 2 сата имао је ниво 

остатака у пирипроксифена од 0,123 mg/kg. 
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Резултати нашег истраживања показали су да је садржај пирипроксифена седмог дана 

од третмана износио 1,12 mg/kg, а три недеље након третмана количина 

пирипроксифена је пала на 0,43 mg/kg на основу чега смо дошли до закључка да је 

полувек разградње пирипроксифена у плодовима брескве износио 7,62 дана. За разлику 

од нашег,  истраживањe које су спровели Paya и сар., (2013) показалo je да је количина 

пирипроксифена 7. и 21. дана од третмана износила 0,131 и 0,05 mg/kg, а полувек 

разградње је износио 15,5 дана.  

Резултати добијени истраживањем о примени и остацима пирипроксифена у брескви,  

потрвђују прописану каренцу од 28 дана која, без обзира на формулацију и количину 

примењеног препарата на бази пирипроксифена, обезбеђује сигурност у постизању 

максимално дозвољене количине пирипроксифена у брескви која износи 0,5 mg/kg.  
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6. ЗАКЉУЧАК 

 

✔ Оптимални услови за одређивање пирипроксифена постигнути су применом 

HPLC/DAD и Zorbax Eclipse XDB/C18 (50 mm x 4,6 mm, 1,8µm) уз примену мобилне 

фазе дејонизована вода/ацетонитрил (27/75), температура колоне 20 °С, проток мобилне 

фазе 0,65 ml/min и таласна дужина DAD детектора 210 nm; 

✔ У опсегу испитиваних масених концентрација пирипроксифена, постигнута је 

добра линеарност одговора детектора r2=1; 

✔ Лимит детекције и лимит квантификације у плодовима брескве износе 0,010 и 

0,030 mg/kg; 

✔ Вредност релативе стандарда девијације (RSD) од 0,87% за површину пика 

указује да је постигнута висока репродуктивност одређивања овог једињења у 

плодовима брескве примењеном методом; 

✔ Просечна вредност приноса екстракције пирипроксифена из плодова брескве 

износи 91,2 – 101,5 %, што је у складу са документом SANTE/12682/2019; 

✔ Утицај матрикса плода брескве на сигнал пирипроксифена је МЕ=117,5 %. 

Обзиром на овај резултат приликом одређивања остатка пирипроксифена у плодовима 

брескве, неопходна је примена matrix match калибрације; 

✔ На основу резултата спроведених истраживања може се закључити да се метода 

валидована у овом раду може применити за одређивање остатака пирипроксифена у 

плодовима брескве; 

✔ У спроведеном истраживању, након истека периода каренце од 28 дана, ниво 

пирипроксифена је износио 0,2 mg/kg што је испод нивоа максимално дозвољених 

количина остатака (МДК) од 0,5 mg/kg за пирипроксифен у нашој земљи и Европској 

Унији; 

✔ Полувек разградње (DT50) инсектицида пирипроксифена у плодовима брескве 

износи 7,62 дана; 

✔ На основу остварених резултата може се закључити да је каренца од 28 дана за 

пирипроксифен у засаду брескве исправно прописана. 
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