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Последице болести проузрокованих столбур
фитоплазмом у Србији

Фитоплазме из столбур групе (‘Candidatus Phytoplasma solani’) су
биљни патогени који проузрокују болести од великог
економског значаја, наносећи значајне штете и смањење приноса
код великог броја гајених култура.



Симптоми инфекције столбур фитоплазмом 
на виновој лози



Симптоми инфекције столбур фитоплазмом на кукурузу



парадајз першун

целер кељ

Симптоми инфекције столбур фитоплазмом  



Симптоми инфекције столбур фитоплазмом на паприци



Симптоми инфекције столбур фитоплазмом на кромпиру



Полифагни инсекти вектори и коровске биљке као извори и
резервоари патогена играју главну улогу у епидемиологији,
омогућавајући формирање алтернативних путева преношења
столбур фитоплазме и стално присуство патогена у
различитим агроекосистемима.

Ширење  столбур фитоплазме у пољу

корови



Због ограниченог тржишта које диктира економска ситуација
у Србији, пољопривредни произвођачи бирају културе и начин
гајења који ће им обезбедити финансијску стабилност.
Међутим, гајење биљака које су погодни домаћини столбур
фитоплазме на суседним парцелама, или једну за другом у
плодореду, доприноси одржавању патогена у пољу и ширењу
болести сa културе на културу, које могу нанети велике штете.

Примери гајења осетљивих усева на суседним парцелама

ПећинциШабац

заражен 
кромпир

заражен 
першун

заражен 
пасуљ

Пример ширења столбур фитоплазме у пољу где се заједно гаје 
осетљиве културе кромпир, пасуљ и першун – Стара Пазова



Циљ и резултати пројекта

Главни циљ пројекта био је успостављање методолошког
оквира који ће омогућити произвођачима да користе матрицу
процене ризика од избијања болести проузрокованих столбур
фитоплазмом при избору гајених култура и начину гајења, а у
циљу успостављања одрживе пољопривредне производње.

У првој фази пројекта је урађена анализа и валидација
научних података објављених у међународним и домаћим
научним часописима о епидемилогији столбур фитоплазме.
Затим је израђена дигитална база (тзв. Stolbur phytoplasma
Compendium) јавно доступна, са подацима о гајеним
културама које су осетљиве на инфекцију столбур
фитоплазмом, инсектима векторима и коровским биљкама
који су резервоари патогена у природи.

Подаци из компендијума су даље коришћени у
идентификацији потенцијалних ризика од значаја за избијање
епидемије болести проузрокованих столбур фитоплазмом.
Ризици су анализирани код неколико најчешћих модела
производње у Србији као што је гајење осетљивих култура у
монокултури, или заједно на суседним парцелама у исто време
или на истим парцелама у плодореду једна за другом и др.
Израђена је матрица процене ризика, скала за рангирање
ризика и препоручене мере како би се ризици од избијања
епидемије болести проузрокованих столбур фитоплазмом
свели на минимум.

Коначан резултат је јавно доступан Водич за
пољопривреднике помоћу кога ће произвођачи, на основу
процењених ризика од појаве епидемије столбур фитоплазме,
донети одлуку како организовати производњу, које културе
изабрати за гајење и њихов распоред на просторној и
временској скали, да ли увести плодоред у циклусима, са
фиксним или флексибилним ротационим секвенцама и сл., као
и које су препоручене мере за смањење препознатих ризика.

Објављен рад по пројекту:
Mitrović, M., Marinković, S., Cvrković, T., Jović, J., Krstić, O., Jakovljević, M. Framework for
risk assessment of ‘Candidatus Phytoplasma solani’ associated diseases outbreaks in
agroecosystems in Serbia. J Plant Pathol (2022). https://doi.org/10.1007/s42161-022-
01055-9

https://doi.org/10.1007/s42161-022-01055-9


1. Изабрати једну или више гајених култура од интереса;

2. Претражити Stolbur phytoplasma Compendium у циљу
сазнавања да ли су те гајене биљке подложне инфекцији
столбур фитоплазмом;

3. Претражити компендијум у циљу сазнавања потенцијалних
вектора који преносе столбур фитоплазму на гајене
кулутуре од интереса;

4. Претражити компендијум у циљу сазнавања који су корови
домаћини вектора;

5. Дефинисати планове за гајење различитих култура на
просторној и временској скали;

6. У зависности од планираног начина гајења, консултовати
табеле потенцијалних ризика које су доступне у оквиру
Водича за пољопривреднике;

7. Спровести анализу ризика користећи матрицу за процену
ризика од избијања болести проузрокованих столбур
фитоплазмом;

8. Направити коначан избор биљака за гајење и њиховог
распореда на просторној и временској скали;

9. Применити стратегије управљања ризицима од избијања
болести проузрокованих столбур фитоплазмом које су
описане у табелама ризика у оквиру Водича за
пољопривреднике.

Основни кораци при планирању производње



Stolbur phytoplasma Compendium

Линкови за компендиум: 
https://izbis.bg.ac.rs/cir/stolbur-phytoplasma-compendium.php 
https://izbis.bg.ac.rs/stolbur-phytoplasma-compendium.php
https://izbis.bg.ac.rs/eng/stolbur-phytoplasma-compendium.php



Претраживање базе података које гајене биљке су
подложне инфекцији столбур фитоплазмом 



Претраживање базе података о регистрованим векторима 
који преносе столбур фитоплазму на гајене биљке 



Претраживање базе података који су све корови домаћини 
столбур фитоплазме и вектора

Претраживање базе података о симптомима биљака 
инфицираним столбур фитоплазмом и векторима



Водич за пољопривреднике

Водич за пољопривреднике је доступан преко линкова:  
https://izbis.bg.ac.rs/vodic-za-poljoprivrednike.php; 

https://izbis.bg.ac.rs/cir/vodich-za-poloprivrenike.php; 
https://izbis.bg.ac.rs/eng/guidance-for-farmers.php

https://izbis.bg.ac.rs/vodic-za-poljoprivrednike.php
https://izbis.bg.ac.rs/cir/vodich-za-poloprivrenike.php
https://izbis.bg.ac.rs/eng/guidance-for-farmers.php


Процена и рангирање ризика од епидемије
болести проузрокованих столбур фитоплазмом

Идентификовани ризици епидемије болести проузрокованих
столбур фитоплазмом се рангирају на основу два параметра,
1) вероватноће избијања епидемије и 2) утицаја које појава
епидемије може имати на усеве. Сваки од ова два параметра
има четири нивоа на основу којих се применом матрице
одређује ниво ризика од избијања епидемије и да ли треба
спроводити одговарајуће мере.

Ниво Опис Вредност 

невероватно ретко могућа појава 1

мало вероватно мала могућност спорадичне појаве 2

могуће врло могућа појава 3

врло вероватно
врло честа или континуирана 
појава

4

Вероватноћа избијања епидемије болести 
изазваних столбур фитоплазмом

Утицај појаве епидемије болести изазваних 
столбур фитоплазмом

Ниво Опис Вредност

прихватљиво безначајан утицај без последица 1

толерантно
минималан утицај са малим 
последицама

2

непожељно
умерен утицај са значајним 
последицама

3

нетолерантно висок утицај са критичним 
последицама

4
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НЕТОЛЕРАНТНО
4

СРЕДЊИ
4

ВИСОК
8

ВИСОК
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16

НИВО 
РИЗИКА

ВРЕДНОСТИ
РИЗИКА

МЕРЕ ЗА  УПРАВЉАЊЕ 
РИЗИЦИМА

НИЗАК 1-3 Нису потребне мере

СРЕДЊИ 4-6
Надзор производње обавезан.
Мере нису увек нужно потребне.

ВИСОК 8-12 Мере су обавезне.

ЕКСТРЕМНИ 16
Мере нису довољне. Изабрати друге усеве 
или променити начин гајења. 

На основу свих доступних података из компендијума и
информација из Водича за пољопривреднике, оцењује се
вероватноћа појаве епидемије, као и потенцијалне последице
уколико избије епидемија. Затим се врши процена ризика
коришћењем матрице, тј. множењем утврђених вредности
вероватноће (невероватно - 1, мало вероватно - 2, могуће - 3,
врло вероватно – 4) и утицаја (прихватљиво - 1, толерантно - 2,
непожељно - 3, нетолерантно – 4). У зависности од добијене
нумеричке вредности ризика, користећи скалу за рангирање,
долазимо до нивоа ризика (низак, средњи, висок, екстремни) и
податка да ли су мере за управљање ризицима непотребне,
препоручене, обавезне или недовољне.

Матрица процене ризика од избијања епидемије

Скала за рангирање ризика



Пример матрице за процену ризика гајења усева без плодореда

гајене једна 
поред друге

просторно раздвојене с 
неосетљивом културом

просторно 
раздвојене  

изолационим појасем

осетљива култура A

неосетљива 
култура Б 

НИЗАК
1

НИЗАК
1

НИЗАК
1

осетљива 
култура Ц

ВИСОК
12

ако не деле 
исте векторе

СРЕДЊИ
6

ако не деле исте векторе
са неосетљивом и 

другом осетљивом 
културом

СРЕДЊИ
6

aкo нема корова

EKСТРЕМНИ
16

ако деле исте 
векторе

ВИСОК
12

ако деле исте векторе
са неосетљивом и 

другом осетљивом 
културом

ВИСОК
12

ако има корова

гајене једна за 
другом 

у плодореду

раздвојене 
неосетљивом 

културом у плодореду

раздвојене земљиштем 
које одмара у 

плодореду

осетљива култура A

неосетљива 
култура Б

НИЗАК
1

НИЗАК
1

НИЗАК
1

осетљива 
култура Ц

ВИСОК
12

ако не деле исте 
векторе

СРЕДЊИ
6

ако не деле исте 
векторе са осетљивом 

културом

СРЕДЊИ
6

ако нема корова ни 
вектора

EКСTРЕМНИ
16

ако деле исте векторе

ВИСОК
12

ако деле исте векторе 
са осетљивом 

културом

ВИСОК
12 

ако има корова а нема 
вектора

EКСTРЕМНИ
16

ако има корова и 
вектора

Пример матрице за процену ризика гајења усева у плодореду



Ризици гајења култура подложних инфекцији столбур

фитоплазмом могу се свести на минимум:

• коришћењем сертификованог здравог семенског и садног

материјала;

• искорењивањем симптоматичних гајених биљака, корова

и околне вегетације;

• надзором над интродукцијом корова и вектора у пољу;

• праћењем агрегације вектора на усевима и преласка на

друге биљке домаћине;

• модификацијом редоследа биљака у плодореду како би се

пореметио животни циклус вектора;

• стварањем појаса за изолацију вектора из усева;

• хемијском контролом вектора уколико су регистровани

одговарајући инсектициди;

• просторном изолацијом, одмарањем земљишта или

угарима без корова као резервоара столбур фитоплазме;

• просторним одвајањем усева подложних инфекцији

столбур фитоплазмом гајењем несеотљивих култура.

Стратегија управљања ризицима од избијања

болести проузрокованих столбур фитоплазмом 



Стручна подршка произвођачима

Истраживачи ангажовани на пројекту Фонда за науку су, као
компетентно особље испред Института за заштиту биља и
животну средину, овлашћени од стране Управе за заштиту
биља за лабораторијска испитивања здравственог стања
биљног материјала у промету преко државне границе и у
унутрашњем фитокарантинском надзору. Анализе се такође
раде и по захтеву произвођача и других корисника услуга.
Нека од важнијих испитивања су:
• молекуларна идентификација и генотипизација изолата

фитоплазми у различитим гајеним културама, природним
резервоарима патогена и инсектима векторима;

• молекуларна идентификација и генотипизација столбур
фитоплазме у гајеним културама (кромпир, паприка,
патлиџан, парадајз и др.) и природним резервоарима
патогена (попонац, коприва, дивљи сирак, итд.) или
инсекатском материјалу;

• молекуларна идентификација и генотипизација фитоплазми
винове лозе Flavescence dorée и Bois Noir;

• молекуларна идентификација и генотипизација фитоплазми
воћака Apple Proliferation, European Stone Fruit Yellows и Pear
Decline;

• морфолошка идентификација присуства јаја Scaphoideus
titanus, вектора фитоплазме Flavescence dorée, у садном
материјалу винове лозе;

• морфолошка и молекуларна идентификација фито-
карантинских инсеката и других штетних или економски
значајних инсеката у биљном материјалу.

Истраживачи могу на захтев произвођача излазити на терен и
изршити визуелну инспекцију засада и околне вегетације,
узорковати симптоматичне биљке за идентификацију
фитоплазми, као и сакупљање вектора, њихову детерминацију
до нивоа врсте и анализе на присуство фитоплазми.
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