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Са XVI Симпозијума о заштити биља 

Резултати прегледа ускладиштене пшенице и кукуруза на присуство карантинске 

штеточине Trogoderma granarium 

 

Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae) представља најзначајнију карантинску 

штеточину ускладиштених производа. Храни се на више од 100 биљних и животињскх 

производа од којих су најчешћа, а уједно за нас и најзначајнија ускладиштена зрна пшенице, 

јечма,  кукуруза, соје и сунцокрета. Такође храни се и производима од жита (брашно, хлеб, 

тестенине), сточном храном, сувим воћем, махунаркама, орашастим плодовима (бадем, орах, 

лешник) и кикирикијем. Пореклом је из Индије, а стално је присутна у субтропском појасу 

(Јужна Азија, Северна Африка, Блиски Исток), као и у Шпанији, Швајцарској, Турској и Кипру. 

Њено присуство је такође регистровано у већини земаља западне Европе укљичујћи Мађарску, 

Румунију и Грчку. У нашој земљи ова штеточина се налази на А1 карантинској листи (штетни 

организми за које није познато да су присутни на територији Републике Србије и чије је 

уношење и ширење забрањено). 

Trogoderma granarium развија 1 до 10 генерација годишње у зависности од квалитета хране, 

температуре и влажности унутар складишта. Одрасле једнике живе у просеку 10 дана, а женке 

за то време положе до 500 јаја. Од полагања јаја до пиљења потребно је око 14 дана, а дужина 

ларвеног стадијума развића траје од 19 до 190 дана у зависности од горе наведених фактора. 

Главна предност ове врсте лежи у томе што у случају пада температуре и недостака хране ларва 

може ући у период мировања који може потрајати и до 6 година, а поновним остварањем 

повољних услова доћи ће до активације и наствака исхране и резвоја ове штеточине. Директне 

штете настају приликом исхране ларви на ускладиштеним производима (25-70%), док се 

одрасле јединке мало или уопште не хране. Индиректне штете које су и најзначајније, односе се 

на онемогућавање извоза и трговине са робом у којој је ова штеточина присутна. 

Идентификација T. granarium није једноствна, због великог броја сличних врста унутар рода 

Trogoderma које није  могуће разликовати голим оком. Тако да уколико се посумња на 

присуство ове штеточине, треба контактирати надлежне службе у што краћем року. С обзиром 

да се овај инсект шири углавоном путем међународне трговине, редовна контрола увоза 

биљних производа, преглед складишта, узорковање и лабораториско тестирање узетих узорака 

су најефикасинији начин спречавања и ограничавања ширења ове карантинске штеточине. 
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                          Слика 1 и 2. Изглед одрасле јединке и ларви Trogoderma granarium 

У периоду од 2019-2021 године на ускладиштеном кукурузу и пшеници у оквиру Програма 

мера заштите здравља биља и у кординацији са Пољопривредним стручним службама 

реализован је посебан надзор над T. granarium у републици Србији. Прегледана су укупно 32 

складишна објекта, од чега 19 бетонских силоса, девет металних силоса и четири подна силоса. 

Узето је и 23 узорка кукуруза у зрну, 18 узорака пшенице у зрну, као и 23 узорка од остатака 

материјала биљног порекла из подсилног дела складишта. Прегледом објеката и 

лабораториjским тестирањем узорака кукуруза, пшенице и биљних остатака, није утврђено 

присуство ове карантинске штеточине у Републици Србији. 

 

Извод из Зборника радова XVI Симпозијума о заштити биља 

Кљајић и сар.,2021. , Резултати прегледа ускладиштене пшенице и кукуруза на присуство 

карантинске штеточине Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae),  
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