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Осетљивост популација Brassicogethes aeneus на инсектициде;  

Резултати тестирања 2021. године 

Уљана репица, биљка домаћин репичиног сјаника,  је друга по важности уљана култура у 

свету, и са просечно посејаних 5,58 милиона хектара најважнија у Европи.  

Репичин сјајник је најдеструктивнија штетна врста уљане репице. Сходно томе, употреба 

инсектицида се јавља као неопходна мера у технологији гајења у.репице и постизања 

максималних приноса. Забраном употребе активних материја из групе neonikotinoida 

(уредба ЕУ 485/2013) и развојем резистентности на а.м. из групе piretroidа, сузбијанње 

сјајника је додатно отежано. 

Биологија и екологија 

Репичин сјајник има једну генерацију годишње. Презимљава испод стеље и другим 

заштићеним необрађиваним подручјима. Са места презимљаваља излазе рано у пролеће , 

активно лете на температурама 12-15 степени. Јаја полажу у пупољке  и том приликом 

долази до њихове деструкције, а испиљене ларве се хране поленом. Имага се током лета и 

јесени хране на цветовима спонтане флоре пре одласка на места презимљавања. 

Штетност 

У последње две деценије, представља главну штеточину уљане репице и осталих врста из 

рода Brassica у Европи. У многим европским државама, инсектицидима у циљу сузбијања 

репичиног сјајника третира се и до 100 % површина под уљаном репицом. Највећу штету 

наносе имага у зелено-жутој фази цветних пупољака уљане репице, тако да не долази до 

формирања махуна. Редукција приноса  услед напада B. Aeneus процењује се на 3,3 % до 

30,1 % сваке године. 

Промене у осетљивости Brassicogethes aeneus 

Резистентност на инсектициде је по дефиницији наследна промена у осетљивости 

популације инсеката која се огледа у поновљеном неуспеху производа ради постизања 

очекиваног нивао сузбијања , када се користи у складу са датим препорукама за сузбијање 

штетне врсте. Константан и високо селективан притисак инсектицида за сузбијанје B. 

aeneus такође је резултирао широком појавом резистентности ове штетне врсте према 

већини активних супстанци. 
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Резистентност на активне материје из групе piretroida код B. aeneus први пут је 

констатована у североисточној Француској. 

Регистроване а.м. инсектицида  који се користе за сузбијање репичиног сјаника у нашој 

земљи су alfa-cipermetrin, cipermetrin, tiakloprid, deltametrin, lambda-cihalotrin, tau-fluvalinat, 

indoksakarb, hlorpirifos+cipermetrin. 

Материјал и методе испитивања осетљивости сјајника на инсектициде  

Аутори рада представљеног на XVI симпозијуму о заштити биља су спровели узорковање 

априла 2021. године, када су и тестиране популације прикупљене са озиме уљане репице 

на подручју Бајше, Бачке Тополе, Новог Сада и Добановаца. Инсектициди (lambda-

cihalotrin, alfa-cipermetrin, cipermetrin, deltametrin i hlorpirifos+ cipermetrin) су  наношени у 

количини од 100 % и 25 % од препоручене дозе инсектицида у три понављања у 

лабараторији. Смртност популације је утврђивана после 24 часова од почетка излагања 

депозиту. 

Резултати 

У прву групу, високо осетљеве, на 100 % и 25 % од препоручене дозе hlorpirifos+ 

cipermetrin  инсектицида, спадају популације из Новог Сада, Добановца и Бајше. У другу 

групу, осетљиве, спадају све четири испитиване популације Добановаца и Бајше на 

lambda-cihalotrin. Међутим, у групу четири, резистентне, спадају све популације 

репичиног сјајника на инсектицид deltametrin. јер је смртност јединки после контакта са 

концетрацијом  100 % од препоручене била 70 %, а после контакта са концентрацијом  25 

% од препоручене, у распону од 17%-50%. 

Закључак 

Популације репичиног сјајника у Србији су резистентне на а.м. deltametrin. Потребно је 

интезивирати примену алтернативних мера сузбијања репичиног сјајника, а инсектициде 

примењивати само као део интегралног програма заштите уљане репице. 

Презентација огледа представљена на XVI симпозијуму о заштити биља, Златибор 22-

25.новембар 2021, Аутори рада: Петар Кљајић, Предраг Миловановић, Горан Андрић, 

Маријана Пражић Голић, Ивана Јовичић, Жељко Миловац, Филип Франета 

   


