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ПРИЛОГ У РАЗВИЈАЊУ ПРАКСЕ РУКОВАЊА ПЕСТИЦИДИМА У 

ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОГ СВЕТА 
Анита Петровић-Гегић1, Драгана Тодоровић2, Петра Тановић3 

Резиме: Пестициди су свако једне од најтоксичнијих супстанци које је човечанство синтетисало. 

Поред огромне користи које су испољили за уништавање свих облика биљних штеточина показали су и 

бројне штетне ефекте који су довели до изумирања читавих ланаца исхране. На глобалном нивоу постоје 

истраживања и подаци о паду популација пчела, услед тровања разним агенсима антропогеног порекла Циљ 

рада је да се поново скрене пажња на токсичан утицај ових хемикалија на пчеле и водене организме. 

Законска регулатива која је адекватна је бескорисна без строге имплементације у пракси. И поред свега број 

угинулих јединки у нашој земљи броји се милионима. Они који неадекватно примењују пестициде наносе 

штету првенствено себи пошто пчеле у опрашивању воћа и поврћа учествују са 80 %. 

Кључне речи : животна средина, пчеле, пестициди 

CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF PESTICIDE HANDLING 

PRACTICE FOR THE PROTECTION OF LIVING BEING 
 

Abstract: Pesticides are each of the most toxic substances that humanity has synthesized. In addition to the 

enormous benefits they have shown for destroying all forms of plant pests, they have also shown numerous harmful 

effects that have led to the extinction of entire food chains. At the global level, there is research and data on the 

decline of bee populations due to poisoning by various agents of anthropogenic origin. The aim of this paper is to 

draw attention again to the toxic effects of these chemicals on bees and aquatic organisms. Adequate legislation is 

useless without strict implementation in practice. Despite everything, the number of dead individuals in our country 

is in the millions. Those who inadequately apply pesticides cause damage primarily to themselves, since bees 

participate in pollination of fruits and vegetables with 80%. 
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1. УВОД  

 

До сада је објављено много радова и истраживања око штетног дејства пестицида на 

човека и живи свет уопште. Овај рад се базира на сегменту штетног утицаја пестицида на 

пчеле и водене организме, као живи свет који највише испашта услед употребе ових 

хемикалија. 

Закон који регулише ову проблематику дуго је био неусаглашен са прописима 

Eвропске уније. Прва итерација закона о заштити биља урађена је 2009 доношењем Закона 

о средствима за заштиту биља објављеног у "Службени гласник РС", бр. 41 од 2. јуна 

2009, да би коначно уобличавање постигнуто допуном најављеном марта 2019. 

Oвим законом уређена је првенствено регистрација, контрола, промет, увоз и примена 

средстава за заштиту биља у пољопривреди и шумарству, послови од јавног интереса у 

области средстава за заштиту биља, као и друга питања од значаја за апликацију, чување и 

безбедан рад са средствима за заштиту биљa. [1] 

Сва средства за заштиту биља региструје Министарство на основу захтева за 

регистрацију коју подноси произвођач. Најбитније ставке код одлуке о регистрацији самог 
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средства су процена о активној супстанци, односно основнoj супстанце коју средства за 

заштиту биља садрже, као и процена самог средстава за заштиту биља. Процедура 

процене обухвата преглед документације, која између осталог мора да садржи податке о 

физичко хемијским особинама, токсикоилошке и метаболичке особине средства, и утицај 

на животну средину. 

Како је циљ рада допринос доброј пракси управљања пестицидима у циљу 

минимализације штетног утицаја на животну средину треба се осврнути на делове закона 

који се тиме баве. Тако нпр. закон јасно дефинише да пестицид не сме да има посредан 

или непосредан штетан утицај на животну средину ни преко једног од преносних 

медијума (хране, воде, ваздуха). Негативан кумулативан и синергични ефекат не сме бити 

испољен на биљне организме, нити сме код кичмењака да изазове штетне појаве. 

Пестициди спадају у групу  перзистентних органских полутаната (ПОП) које 

карактерише ниска растворљивост у води и висока растворљивост у липидима, што је 

основни узрок високе биоакумулације полутаната у масним ткивима живих бића, као и 

процеса магнификације. Транспортују се на велике раздаљине, због чега се често 

детектују у ваздуху и у регионима који су веома удаљени од самог места производње, 

употребе, примене или емисије. Време полуживота перзистентних органских полутаната у 

различитим срединама је и различито, у воденој средини је дуже од два месеца, у 

земљишту траје и до шест месеци.  

Перзистентни органски полутанти обухватају три основне групе органских једињења: 

 

1. Пестициде DDT (дихлор-дифенил-трихлоретан) и метаболити, HCH HCB  

2. Индустријске хемикалије-PCB 

3. Споредне продукте процеса производње и сагоревања-PAH, диоксини и фурани. 

 

Научно-истраживачке студије и анализе са краја двадесетог века, указују на високу 

штетност и хазардност употребе ПОП што је узроковало дефинисање и усвајање великог 

броја конвенција и законских регулатива, које треба да регулишу производњу, примену и 

неконтролисано испуштање ПОП у животну средину. Велики број једињења из групе 

ПОП се производио наменски (пестициди, полихлоровани бифенили), а одређени број 

једињења настајао при различитим технолошким процесима и акцидентима. [2] 

 
2. ТОКСИЧАН УТИЦАЈ ПЕСТИЦИДА НА ЗАЈЕДНИЦЕ ПЧЕЛА 

  

Лоша пракса показала је негативан утицај пестицида на здравље људи и екосистем у 

који он доспева. У том циљу нужно је спровести безбедну процедуру од момента 

транспорта, примене средства, поступања са амбалажом од пестицида, као и средствима 

која су неутрошена пре истека њиховог рока трајања. Законом се забрањује продаја и 

транспорт средстава за заштиту биља са храном или храном за животиње. Прописује се 

радно место складиштар, као лице које је оспособљено за обављање ових послова. 

 

Значај члана 45 овог закона се односи на забрану примене средства за заштиту биља у 

смислу да се забрањује његова примена на начин на који би могла да изазове загађење 

објеката, воде, површина. Овде се срећемо са проблематиком угрожавања пчела што је и 

дефинисано законом да се забрани примена пестицида у време цветања и примена 

средстава из ваздухоплова, која су токсична за пчеле. Такође се забрањује употреба 

пестицида који садрже токсичну супстанцу која није уписана у Листу дозвољених 

супстанци и као таква одобрена од стране надлежног Министарства. У члану 49 се то  

прецизније дефинише јер се токсична средства за пчеле могу примењивати уз услов да су 

48 сати раније обавештени пчелари и ако се пчелиња друштва налазе на растојању од 
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најмање 5 km у циљу евакуације на безбедно подручје. Такође се не смеју средства опасна 

по животну средину користити у близини водених површина и мора се избећи свака 

могућност да путем кише или ветра ова средства доспеју у воду. 

У последњих неколико година популација пчела је значајно опала у Европи и 

Америци, што је проблем са обзиром да у опрашивању воћа и поврћа пчеле учествују са 

80 %. Употреба пестицида је истовремено порасла тако да се нпр. у Америци годишње 

потроши билион фунти пестицида. Глобални пад популације пчела представља претње по 

безбедност хране и одржавање биодиверзитета. Постоје разни стресори који утичу на 

популације пчела и могу се поделити у четири класе: физичке, хемијске, биолошкe и 

нутритивне. Пчеле представљају значајну карику у прехрамбеном ланцу и екосистему, 

стога је од кључне важности да се заштите пчеле и омогући производња производа, као 

што су мед, прополис, матични млеч, восак. За медоносне пчеле, истраживања указују на 

високе стопе губитака колонија, посебно у Европи и Северној Америци.  

У наредном тексту биће описан механизам како се штетан утицај пестицида 

манифестује на пчеле. Један од могућег начина тровања пчела је кад се помор дешава у 

пољу те се отровани инсекти не враћају у кошницу. У том случају матица и радилице 

остају неконтаминирани и сама колонија преживи. У другом случају дешава се да пчеле 

буду у контакту са пестицидом, али се врате у кошницу са контаминираним поленом и 

нектаром у телу. Први начин тровања резултира великим бројем угинулих пчела испред 

кошнице. Код другог, пчеле губе енергију за одлазак на испашу. 

Како би се избегло тровање пчела тамо где је употреба пестицида неминовна могућа је 

превенција тровања уз придржавање одговарајуће процедуре. Наиме, познато је да пчеле 

привлаче цветови у боји, те треба избегавати директно прскање цветова или то 

спроводити у вечерњим часовима, пошто су пчеле активне при сунчевој светлости и 

температури од 12 
°
C

 
до 15°C, а у вечерњим часовима се враћају у кошнице. Још један 

битан начин је избор одговарајуће формулације примене пестицида. Пестициди се 

примењују у различитим облицима као: раствори, концентровани раствори, емулзије, 

суспензије, прашива и грануле. Са аспекта безбедности за пчеле најбоље је користити 

растворе, концентроване емулзије или грануле. Овакве формулације пестицида се брзе 

суше и не остављају трагове на биљкама. За разлику од тога, прашкасте честице 

пестицида се преносе до кошнице и складиште са поленом, што може изазвати 

уништавање целог легла у случају да отров доспе до матице. Веома је битна и локација 

кошнице од пашњака. У случају да се примењује токсично средство кошница треба да од 

пашњака буде удаљена најмање 5 km. Уколико није могуће премештање кошница 

препоручује се покривање кошница специјалним перфоририраним плочама које 

спречавају да пчеле лете. Међутим, овај метод има ограничење због могућности 

прегревања те поклопац на кошници сме да стоји максимално два дана. [3] 

У табели бр 1 су приказани неки од пестицида токсичних за пчеле класификовани у 

зависности од леталне дозе на високо токсичне, умерено токсичне и нетоксичне пестициде 
 

Табела 1 – Примери пестицида класификовани према степену токсичности за пчеле [4]  

Високо токсични пестициди 

LD 50 Мања од 2 mg 

Умерено токсични пестициди 

2 mg <LD 50 < 11 mg 

Релативно нетоксични 

пестициди 

LD 50 >11 mg 

abamectin (Agri-mek, Avid) coumaphos (Co-Ral) 

2,4-D (Monosan herbi, Herbisan, 

Dihlorin, Korovicid, Žitokor-D, 

Herbizor SL, Poljosan SL, Weed-

B-Gone) 

fenitrothion (Agrohemation 50-EC, 

Fenitrotion 50-EC, Fenitrotion E-50, 

Galation P-5, Sumithion, Folithion) 

endosulfan (Tiocid E-35, Tionex E-

35, Thiodan, Thionex) 

atrazine (Atrazin S-50, Atrazin-

500, Atrazin-TS Župa, Atrazor 

500-SC, Atrazor S-50, Gesaprim, 
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dimethoate (Fosfamid 40-EC, 

Perfekthion 40 EC, Sistemin 40, 

Zorat EC 40, Cygon, Di-Thoate, 
Lagon) 

formetanate hydrochloride (Carzol) 
bentazon (Basagran, Župazon, 

Basagran-600, Basagran forte) 

malathion (Malation P-5, Etiol-tečni, 

Insektin, Malation E-50, Poljotion, 

Etiol-ULV, MalationLVC, Malation 
ULV, Cuthion, Fyfenon) 

phorate (Timet G-5, Thimet) 
bromoxynil (Pardner 225-EC, 

Torch, Brominal, Unity, Karil) 

parathion (Galpar, Agropar) triforine (Saprol, Funginex) chlormequat chloride (Cycocel) 

 

Пестициди ометају и репродукцију колонија. Сексуално размножавање трутова и 

матица извор је генетске разноликости у кошници, што има велику важност за опстанак 

колоније. Излагање сублеталним дозама пестицида смањује сексуалну репродукцију 

дејством на трутове и матицу. Трутови изложени пестицидима имају мању одрживост 

сперматозоида, а док матице изложене пестицидима имају мању телесну тежину и 

смањену могућност за полагање јајашаца. Ларве у развоју су такође изложене ризику 

током излагања пестицидима. Оне показују не типично напредовање кроз развојне фазе, 

смањену тежину ларве и одложено митарење, што је резултат директног излагања 

пестицидима. [5]. Процес тосичног утицаја пестицида на репродукцију пчела је приказан 

на слици 1  

 
Слика 1 – Утицај пестицида на репродукцију колонија пчела [5] 

 

Пестициди такође могу и индиректно утицати на ларве. Пчеле радилице изложене 

пестицидима производе смањене количине матичног млеча, а могу да имају и смањену 

хранљиву вредност, што потенцијално објашњава индиректне ефекте пестицида на ларве 

пчела медоноша. 

 
 

2.1. Неки случајеви тровања пчела у Србији и свету 

 

У Србији се сваке године региструје више случајева тровања пчела. Последњи у низу 

већих помора десио се у Кикинди 2019. године када је уништено преко 1500 кошница и 

угинуло 5.000000 пчела. Страдање је било тотално, а пчеле које су у први мах преживеле, 

јер су биле у затвореном леглу угинуле су одмах по излегању, што говори о концентрацији 
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употребљеног пестицида. Према званичним подацима у Банату је од 2015. године 

страдало 5000 кошница. [6] 

Пажњу јавности привукла је коначна забрана пестицида на бази неоникотинида на 

отвореним пољима и ограничила употребу у стакленицима. Овај пестицид чија је активна 

материја никотин делује на нервни систем инсеката. Биљке га апсорбују у фази семена и 

преносе на лишће, цвет, корен и стабљику. Синтетисани су ради уништавања инсеката 

који сисају биљни сок. Међутим утврђено је да овај пестицид смањује отпорност пчела и 

изазива њихову дезорјентисаност. 

Упркос регулативи да токсична средства морају да прођу кроз строге процедуре пре 

употребе, број колонија пчела континуирано опада. Примера ради број колонија у САД 

опао је од 1947. године кад је почела примена ДДТ, од 6 милиона до данашњих 3 милиона. 

Слична је ситуација и у Европи где је проценат смањења 25 %, а у Скандинавији износи 

14 %. [7] 

 

 
2.2. Токсичан утицај пестицида на рибе и друге водене организме 

 

Рибе су водени организми, које се заједно са дафнијама и алгама, најчешће користе за 

процену екотоксиколошких утицаја пестицида и индустријских хемикалија у воденом 

окружењу. Разне студије и анализе ових хемикалија углавном се спроводе излагањем воде 

или хране за рибе и водене организме овим хемикалијама како би се испитала њихова 

токсичност и потенцијал биоакумулације, а многи аутори истражују ендокрине поремећаје 

и синергијски комбиновану токсичност која се све чешће јавља. Пестициди заједно са 

тешким металима и другим перзистентним органским молекулима могу довести до 

масовног помора риба. Промене могу бити различите у зависности од тога да ли се ради 

пре свега о акутном или хроничном тровању. Испољене промене се манифестују као 

оксидациони ефекти, блокирање холинестеразе, хистопатолошке, мутагене и канцерогене 

појаве. [8] 

Уношење хемикалије у примарно изложени орган рибе зависи од времена излагања 

одређеној концентрацији хемикалије (нпр. шкрге путем воде, а гастроинтестинални тракт 

контактом са храном), унешена хемикалија се дистрибуира до сваког органа путем 

циркулације крви. Хемикалије, укључујући пестициде, деле се у зависности од њихове 

хидрофобности. Унешена хемикалија подвргнута је метаболичкој трансформацији у 

многим органима риба, као што су јетра, бубрези, шкрге, а делом долази до уклањања из 

организма путем урина, измета и дисања. [8] 

Метаболизам генерално резултира детоксификацијом хемикалије, али понекад 

повећава њену токсичност биоактивацијом, што је примећено код фосфоротиоатних 

пестицида, где долази до смањења биоакумулације. Стога метаболизам постаје кључни 

фактор у процени ПБТ (постојаног, биоакумулативног и токсичног карактера) пестицида и 

индустријских хемикалија и процени природе остатка пестицида у рибама храњеним са 

биљним производима. Fосфоротиоатни олигонуклеотиди и сурамин везују се за протеине 

који вежу хепарин, укључујући ДНК полимеразе и инхибирају њихове функцијe. 

 

Штетни ефекти на рибе могу се сврстати у неколико категорија: 

• Инхибирање холинестеразе код накупљања холин естара изазива штетне ефекте у 

организму. 

• Аберација хромозома и канцерогени ефекат. 

• Смањење садржаја протеина. 
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• Ефекат на имуни систем. 

Као основно мерило токсичности сматра се минимална смртна доза-летална доза у mg 

супстансе по маси експерименталне животиње и представља минималну количину 

супстанце која може да изазове смрт експерименталних животиња. Директна 

манифестација токсичности је акутна токсичност, која се дефинише као концентрација 

која ће бити летална за 50% популације акватичних организама, као што су рибе и 

бескичмењаци (нпр. Zebra fish, Daphnia magna) у периоду од 24-96 часова, зависно од 

услова теста. Процена изложености хемикалијама је изузетно важна, јер тестови 

генотоксичности који укључују канцерогеност и тератогеност могу да имају дуге латентне 

периоде и око 20 и 30 година. [2] 

 

Биоакумулација је пораст концентрације полутаната из животне средине у првим 

организмима ланца исхране. Перзистентне хемикалије које се лако биоакумулују и 

биомагнификују у липидима, транспортују се и дистрибуирају кроз трофичке нивое, 

изазивају одређене токсичне ефекте, што је посебно негативно за организме на вишим и 

највишим трофичким нивоима. Биоакумулација представља повећање концентрације 

штетних материја у првим ланцима, док је биогманификација акумулирање пестицида у 

сваком сегменту ланца исхране. Код одређених врста риба као што су пастрмка или бас 

пестициди се акумулирају и у мастима и тиме могу да преносе отровне супстанце на људе.  

 

3. ЗАКЉУЧАК 

 

Пестициди су супстанце које пре упребе пролазе кроз комплексну процедуру провере 

штетности за животиње и људе. Инсектициди су најштетнији за пчеле с обзиром да су и 

оне инсекти. Ове хемикалије могу да се користе у дозама испод границе која изазива 

штетне ефекте. Према ЕУ Директиви и нашем законодавству пестициди могу да се 

користе ако нема значајног контакта са пчелама или ако су акутни или хронични ефекти 

које изазивају на колоније пчела занемарљиви. Непоштовање закона и изостанак санкција 

за његово кршење доводи сваке године до  масовног угинућа пчела што у збиру резултира 

смањењем популације у Европи и САД. 

И друге животиње су у стресу при контакту са пестицидима . Интересантан је утицај 

на рибе јер се већ деценјама оне сматрају за потенцијаног преносника пестицида до човека 

кроз ланац исхране. Код самих риба доказан је штетан утицај кроз инхобирање 

холинестеразе, аберацију хромозома, смањење садржаја протеина и ефекат на имуни 

систем 
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