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Природне непогоде, као што су суше екстремна 
колебања температуре, поплаве и олујни ветрови, 
постепено се повећавају последњих неколико година. 
Са климатским променама, очекује се да ће ове 
непогоде бити све чешће и израженије. Према Другом 
двогодишњем ажурираном извештају и Трећем 
националном саопштењу Републике Србије UNFCCC 
(2019), Република Србија је међу европским земљама 
најугроженијим у погледу природних катастрофа и 
климатских промена.

Пољопривреда је један од сектора који највише 
зависе од климе и врло је осетљива на климатска 
варирања и промене. Активности у пољопривреди и 
људи који зависе од овог сектора могу бити значајно 
погођени климатским променама, а тиме и економија 
Републике Србије, будући да овај сектор у великој 
мери доприноси бруто домаћем производу (БДП) и 
обезбеђује запослење великом броју људи. 

Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Србије (МПШВ) жели да повећа 
спремност произвођача пшенице и других 
пољопривредних произвођача за сузбијање ефекта 
природних катастрофа и климатских промена. 
Стога се Министарство обратило Организацији 
за храну и пољопривреду Уједињених нација 
(FАО) да пружи подршку у изради докумената са 
смерницама за пољопривредне произвођаче у 
смислу пракси и технологија које смањују утицај 
природних непогода и климатских промена. Као део 
тог процеса, панел српских стручњака за пшеницу 
окупио се на иницијалној радионици која је одржана 
24. септембра 2020. године, да би дискутовао о 
постојећим сазнањима и практичним решењима у овој 
области. Панел експерата окупио је представнике 
МПШВ, универзитета, истраживачких института, 
хидрометеоролошког завода, пољопривредних 
саветодавних и стручних служби, удружења 
пољопривредника, произвођача пшенице и приватних 
предузећа. Закључци и препоруке са радионице 
сумирани су у нацрту који су припремили Весна Кандић 
и Славен Продановић. На другој, верификационој 
радионици, одржаној 4. новембра 2020. године, 
нацрт је прегледан и допуњен предлозима стучњака. 
Тиме је настала ова брошура, у којој се налазе све 
идентификоване добре пољопривредне технике и 
иновативне технологије које могу помоћи изградњи 
отпорности пољопривредног сектора, а посебно 
произвођачима пшенице да ублаже дејство природних 
непогода и климатских промена.
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Значај пшенице
 
Пшеница је најзначајнија гајена врста из породице 
Poaceae, рода Triticum, а води порекло са Блиског 
истока, из подручја Леванта. У Србији се комерцијално 
гаје три врсте пшенице: обична или мека пшеница 
(Triticum aestivum), тврда пшеница (T. durum) и спелта 
(T. Spelta). Класификација пшенице се разликује од 
региона до региона, али најчешће је то на основу: 
 - боје зрна (црвена, жута, бела)

 - времена сетве (озима, јара, факултативна)  

У Србији је 2020. године остварена производња 
пшенице од 2 973 000 тона са жетвене површине од 
589 549 хектара (Граф. 1). Постоје знатне разлике 
између региона у жетвеним површинама, учешћу у 
укупној производњи и просечном приносу.

Привредни значај пшенице је велики. Хлеб од 
пшеничног брашна је по храњивој, витаминској 
и енергетској вредности храњивији од хлеба 
направљеног од било које друге врсте житарица. 
Поред тога, у људској исхрани су заступљене и бројне 
прерађевине: тестенине, гриз, кекс, пшеничне клице 
итд. У исхрани домаћих животиња користе се споредни 
производи млевења зрна (мекиње), док се слама и 
плева користе као простирке у сточарству. Последњих 
година све више се истиче и могућност коришћења 
пшенице у производњи биоетанола.

Услови успевања пшенице 
Пшеница током живота, од сетве до жетве, пролази кроз 
фенофазе: клијање, ницање и укорењавање, бокорење, 
влатање, класање, цветање и оплодња (формирање 
зрна), наливање зрна и сазревање (воштана и пуна 
зрелост). Развој пшенице одвија се кроз стадијуме, 
од којих су посебно значајни стадијум јаровизације 
(захтев за периодом ниских температура) и светлосни 

стадијум (захтев за повећањем дужине дана). Дакле, 
за успешан раст и развој биљака пшенице постоје 
одређени захтеви за одговарајућим агроеколошким 
условима. Пољопривредни произвођачи треба да 
познају оптималне услове успевања пшенице, односно 
потребе пшенице према земљишту, води, топлоти и 
светлости.

Земљиште  

За гајење пшенице највише одговарају растресита, 
дубока, умерено влажна земљишта богата хумусом 
(више од 2 посто), благо киселе реакције (pH 6,5-7) 
попут чернозема, ливадске црнице, плодне гајњаче 
и алувијалних земљишта, без присуства подземних 
вода. У Србији има око 30 посто земљишта тешког 
механичког састава (смоница, псеудоглеја, глиновитих 
гајњача), са добрим хемијским, али неповољним 
физичко-механичким особинама, те ова замљишта 
могу бити погодна за гајење пшенице, уз претходну 
примену одговарајућих мелиоративних мера. Ове мере 
обухватају поправку њихове структуре и капацитета 
за воду и ваздух, што се постиже уношењем 
органских ђубрива, правилном и правовременом 
обрадом, применом полодореда, уношењем креча 
за побољшање земљишне реакције (pH) и др.

Ницање пшенице.
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Вода

Највећи принос и најбољи квалитет зрна пшенице 
постижу се у подручјима са укупном годишњом 
количином падавина од 650–750 mm и повољним 
распоредом 450 mm падавина током вегетационог 
периода. Потребе за водом су повећане одмах након 
сетве, у фази ницања и од почетка влатања до краја 
класања. Недостатак влаге резултира мањом дужином 
класа, смањењем броја зрна по класу и нижим приносом. 
Довољна количина падавина у периоду од класања до 
млечне зрелости утиче на већу хектолитарску масу 
зрна, масу 1 000 зрна, крупноћу зрна а повољно утиче и 
на општи изглед зрна. Оптимална влажност земљишта 
за гајење пшенице се креће у просеку око 70-80 посто 
пољског водног капацитета.

Топлота  

Пшеница има умерене потребе у топлоти, и оне су 
мање у првом делу вегетационог периода, до фазе 
влатања. Биолошки минимум за клијање пшенице је 
5 °C, а  оптимална температура за клијање и ницање 
је 14-20 °C, и у таквим условима пшеница ниче за 
5-10 дана. У фази два до три листа, ако је добро 
укорењена и исхрањена, пшеница може поднети и до 
-20 °C, а прекривена снежним покривачем чак и ниже 
температуре. Време сетве озиме пшенице има битну 
улогу у њеној отпорности на ниске температуре, јер 
и при врло раној и врло касној сетви може доћи до 
оштећења биљака од мраза. Отпорност пшенице 
на мраз зависи и од дубине сетве, исхране и стања 
влажности земљишта. 

Од фазе пораста у стабло оптималне температуре за 
развој биљака су 18-25 °C. Уколико су услови влажности 
земљишта и ваздуха повољни пшеница у фази 
наливања зрна боље подноси високе температуре, и 
до изнад 35 °C. Температуре изнад 40 °C штетно утичу 
на биљке, тј на наливеност зрна.

Светлост

За свој развој, пшеница захтева одређену дужину 
дана, квалитет светлости и интензитет светлости. 
Пшеница реагује на дужину дана (фотопериодизам) 
и за прелазак у генеративну фазу тражи повећање 
дужине дана. Доминација црвеног спектра светлости 
доприноси убрзању њеног развоја. У фенофази 
влатања и класања биљкама је потребан висок 
интензитет светлости. Уколико је интензитет светлости 
смањен, услед закоровљености или превелике густине 
усева, биљке се слабије развијају и дају мањи принос.

Усев пшенице у фази класања.
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Цветање пшенице.
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Пшеница и вода.
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Природне непогоде и 
стрес пшенице 

Климатске промене значајно утичу на производњу 
пшенице, пре свега због све чешћих појава 
екстремних ситуација, од изразите суше праћене 
високим температурама и топлотним таласима, до 
обилних падавина, олујних ветрова и града. Све 
чешћа појава јесење суше која онемогућава ницање 
пшенице у оптималним роковима, обилне падавне у 
току вегетације, а високе температуре и недостатак 
падавина у периоду наливања зрна захтевају промене 
у технологији производње пшенице како не би дошло 
да смањења приноса и већих међугодишњих варирања 
у висини приноса. Поред абиотичког, усеви су често 
изложени утицају биотичког стреса због појаве нових 
врста корова, патогена и штеточина. Принос и квалитет 
семена, као и економска вредност производње пшенице 
су под утицајем интеракције абиотичког и биотичког 
стреса, климатских и земљишних услова и технологије 
производње. Природне непогоде које угрожавају 
производњу пшенице у Србији су: ниске температуре, 
обилне падавине и поплаве, олујни ветрови и град, 
ерозија земљишта, високе температуре и суша. 

Ниске температуре  

Биљке пшенице су способне да зими без снега, уз 
минимална оштећења лисне масе поднесу температуре 
од -18 до -25 °C, али у пролеће касни мразеви од -8 
до -10 °C могу да доведу до угињавања биљака. Јаки 
мразеви најчешће изазивају некрозу листова, а што је 
биљка у моменту појаве мраза развијенија осетљивија 
је на стрес и последице по принос су веће.

Обилне падавине и поплаве 

Прекомерно задржавање воде на површини земљишта 
и поплаве доводе до брзог трошења кисеоника у зони 
корена, мењајући физиолошке процесе биљке, као 
што су усвајање воде, транспорт храњивих материја и 
хормонски статус у корену биљке. Пшеница може да 
поднесе три до четири дана прекомерног задржавања 
воде на површини земљишта, и/или поплава, након 
чега се јављају негативне последице на принос зрна. 
Уколико се поплаве јаве у комбинацији са високим 

температурама ризик од негативних последица тј 
оштећења усева се повећава. Губици приноса се крећу 
између 20 до 50 посто када је земљиште поплављено 
дуже од 10 дана. Између сорти пшенице постоје 
разлике у толеранцији на плављење, при чему је једна 
од адаптивних особина појава адвентивних коренова 
на првом коленцету стабла.

 
Олујни ветрови, јаке кише и град 

Олујни ветрови у комбинацији са кишом наносе 
велике штете усевима пшенице, изазивајући пре 
свега полегање и ломљење биљака што отежава 
жетву. Јаке кише могу повећати тежину биљака 
пшенице  и тада  долази до ломљења основе стабла и 
смањења отпорности биљке на јаке налете ветра. Као 
последица појаве града долази до оштећења стабла, 
полегања биљака, ломљења класова и избијања зрна. 
Град изазива највеће губитке приноса пшенице када 
се јави током млечне и воштане зрелости. Током ових 
фаза, савијање стабљике зауставља транслокацију 
азота и храњивих материја из вегетативних органа у 
зрно које се развија, што доводи до смањења приноса. 
Савијање биљака пре фазе цветања није толико 
критично јер биљке могу накнадно да се бокоре, 
односно образују бочне изданке са класовима, којима 
се у извесној мери компензује смањење приноса.

Полегање пшенице услед олујних ветрова.
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Задржавање површинске воде у усеву пшенице.
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Пшеница издржава ниске температуре до -25 °C.
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Добре пољопривредне праксе и технологије за ублажавање дејства природних непогода у производњи пшенице у Србији

Ерозија  
 Ерозија се јавља код појаве обилних падавина, поплава, 
олујних ветрова и града. Деградира земљиште, 
углавном односећи горње, плодне слојеве земљишта. 
Међутим, ерозија може бити и спор процес деградације 
земљишта који се одвија скоро неприметно.

Високе температуре

Високе температуре веома значајно утичу на принос 
пшенице, убрзавањем развоја биљке, а посебно 
утичу на сам цвет, оплодњу и фотосинтезу. Високе 
температуре  земљишта (изнад 30 °C) у време сетве 
изазивају одумирање клијанаца и неуједначено 
ницање. Осетљивост на високе температуре се 
повећава упоредо са вегетативним порастом. 
Високе температуре (изнад 20 °C) у фази влатања 
пшенице утичу на смањење броја листова и плодних 
стабала који носе класове. Високе температуре  
(изнад 32 °C) у време цветања пшенице негативно 
утичу на развој тучка и изазивају стерилност прашника 
што доводи до смањења броја зрна по класу и приноса. 
У периоду након цветања, током наливања зрна, 
високе температуре, (изнад 35 °C), утичу на смањење 
транслокације фотосинтетских асимилата у зрно и 
синтезе и складиштења скроба у зрно, што доводи до 
штурости и смањења тежине зрна. Осим тога, скраћује 
се период наливања зрна и долази до промене 
структуре пшеничног зрна, тј. односа садржаја скроба 
и протеина. На тај начин, високе температуре утичу 
и на технолошки квалитет зрна пшенице. На подручју 
Србије, нарочито у периоду наливања зрна, оне се 
веома често јављају у комбинацији са сушом.

Суша  

Појава суше је могућа већ у првим фазама развоја 
пшенице, тј. одмах након сетве када утиче на отежано 
ницање. У таквим условима величина зрна има веома 
битну улогу, јер се из крупнијих зрна развијају јаче клице 
и већи коренов систем који омогућава боље усвајање 
воде и из дубљих слојева земљишта. Појава суше у 
фази влатања доводи до смањења лисне површине 
и броја развијених класића. Појава водног стреса у 
фази пораста класа доводи до смањења броја зрна по 
класу, при чему је пад приноса највећи у случају појаве 
стреса десет дана пре класања пшенице. Појава суше 
у периоду цветања се на подручју Србије јавља веома 
често и тада се смањује пренос органске материје из 
стабла и листова у зрно, што је праћено смањењем 
интензитета наливања и масе зрна.

 
 
 
 

Добре пољопривредне 
праксе и технологије 
за ублажавање дејства 
природних непогода у 
производњи пшенице 

Како би се остварио генетски и производни потенцијал 
сорте и како би се биљке што лакше избориле са 
различитим природним непогодама и неповољним 
условима спољне средине у току производње 
пшенице, неопходно је примењивати одговарајуће 
агротехничке мере од којих су најважније: плодоред, 
обрада земљишта, избор сорте, сетва, исхрана 
усева (ђубрење), контрола корова, штеточина и 
узрочника болести, одводњавање, наводњавање и 
жетва. У наставку су описане добре пољопривредне 
праксе (ДПП) у технологији производње пшенице 
у производним условима Србије, које обезбеђују 
биљкама услове за добар раст и развој, односно 
обезбеђују пољопривредницима високе приносе 
усева пшенице. Правилно развијене биљке су здраве 
и снажне, те лакше подносе колебања спољних 
чинилаца и мање су подложне стресу. У том смислу, 
примена доле наведених ДПП представља основ за 
ублажавање дејства природних непогода у производњи 
пшенице. Изостављање неке од наведених ДПП или 
одступање од њих, проузрокује стрес биљака и губитак 
приноса.

Плодоред
Плодоред представља плански редослед тј. просторну 
и временску смену усева на пољу. Применом правилног 
плодореда се побољшава квалитет земљишта 
(физичке, хемијске и биолошке особине) продуктивност 
биљака и контролише присуство корова, штеточина и 
патогена. 

Препоручене праксе и технологије:

1.  У производњи пшенице избегавати њено гајење у 
континуитету, односно монокултуру. Између сетве 
пшенице на истом пољу потребно је да прође 
најмање две године. Уколико се не поштује ова 
препорука долази до повећања популације корова, 
штеточина и патогена што резултира смањењем 
приноса.

2.  Приликом примене плодореда водити рачуна о 
предусеву. Да би биљке пшенице што спремније 
ушле у зиму, неопходно је да развију добар 
коренов систем и вегетативну масу, тако да 
за предусеве треба бирати врсте које раније 
сазревају. На тај начин, након њиховог сазревања 
биће довољно времена за припрему земљишта 
за сетву. Веома је битно да предусеви пшенице 
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не исцрпљују земљиште, да остављају мрвичасту 
структуру земљишта, оптималну влажност и 
довољне количине храњиве материје. Иако су 
за пшеницу најбољи предусеви легуминозе, 
као што су соја, детелина, грашак и грахорице, 
због структуре биљне производње у Србији је то 
најчешће кукуруз. У том случају, погодни су рани 
хибриди кукуруза и хибриди намењени за силажу. 
Уколико су предусеви легуминозе водити рачуна 
о количинама азота у земљишту, јер уколико је 
садржај азота висок може доћи до претеране 
бујности усева, несразмерног развоја надземног 
дела у односу на коренов систем, што ће довести 
до полегања и интензивнијег напада болести.

3.  Пре сетве, односно приликом планирања 
плодореда проверити који хербициди су коришћени 
у производњи предусева, јер неки од њих могу да 
имају продужено негативно дејство на пшеницу.

Обрада земљишта 
Обрада земљишта доприноси ефикаснијем коришћењу 
воде и заштити од ерозије, повећава конкурентност 
усева у односу на корове, смањује збијање земљишта 
и даје земљишту бољу текстуру. Обрадом земљишта 
пред сетву пшенице треба да се:

- формира влажни растресити површински слој 
земљишта, лако пропустљив за воду и ваздух, 
повољaн за клијање семена и развиће кореновог 
система;

- омогући накупљање влаге у земљишту и одржи 
водни режим земљишта у току целог вегетационог 
периода;

- подстакне клијање корова и униште коровске биљке;

- униште јаја и ларве штеточина у земљишту.

Препоручене праксе и технологије:

Основна обрада

Дубина, време, начин орања (обраде земљишта), као 
и број прохода предсетвеном механизацијом зависи 
од предусева, количине жетвених остатака, дужине 
периода између жетве предусева и сетве пшенице 
и дубине обраде за претходну културу. Основна 
обрада се најчешће обавља тешким тањирачама 
или у зависности од предусева раоничним или чизел 
плуговима.

4.  Основну обраду обавити што раније у јесен, 
на дубини од 15 до 25 cm, како би се омогућио 
правилан развој кореновог система. Добро 
развијен коренов систем омогућава биљкама 
да током суше добијају влагу из дубљих слојева 
земљишта.  

5.  Основну обраду не изводити уколико је земљиште 
превише влажно јер ће тада доћи до сабијања 
земљишта.

6. У сушним пределима основну обраду извршити 

у једном пролазу а затим земљиште додатно 
припремити сетвоспремачима.

Предсетвена припрема 

Предсетвена припрема је неопходна уколико после 
основне обраде на површини земљишта остане већа 
количина жетвених остатака или грудви земље због 
орања на сувом земљишту.

7. Коришћењем дрљаче, фрезе или сетвоспремача 
уситнити и поравнати површински слој земљишта 
чиме се смањује испаравање влаге и омогућава 
бољи контакт између семена и земље, тј. боље 
и уједначеније ницање. Допунску обраду вршити 
пред сетву, под углом од 45º у односу на правац 
основне обраде.

 

Конзервацијска (редукована) обрада

С обзиром да тешка механизација изазива збијање 
земљишта и квари његову структуру, уколико се 
производња планира на земљиштима која нису тешка, 
препоручује се конзервацијска (редукована) обрада 
земљишта. Смањењем броја операција и прохода 
приликом обраде, ублажава се ерозија земљишта, 
мањи је утрошак енергената, механизације, људства 
и штити се животна средина. Коришћењем тракторско 
машинских агрегата и самоходних машина могуће је 
једним проходом обавити неколико агротехичких мера. 
Конзервацијска обрада земљишта обухвата неколико 
система:

8. Редукована обрада 
- Извршити плитку обраду на дубини до 20 cm, 

коришћењем тешких тањирача, или разривача 
(може се користити и плуг)

- Обавити обраду у једном проходу, комбиновањем 
горе наведених оруђа са прстенастим или тежим 
решеткастим ваљцима и ротационом ситнилицом

- Агрегатним машинама, истовремено, обавити 
обраду и сетву, са улагањем ђубрива

9.  Заштитна обрада - када се земљиште не преврће. 
Користити чизел или дискосни плуг и комбиновани 
култиватор ради разривања земљишта.

10. Парцијална обрада у зони сетве - када се обрађује 
део површине (на пример 1/3 и директна сетва, која 
се изводи посебним сејалицама). Ове технологије 

Предсетвена припрема.
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се мање примењују у Србији, али имају велики 
значај у другим земљама.

Допунске мере током вегетационог периода

Током вегетационог периода пшенице, посебно зими 
и у пролеће, потребно је пшеницу заштитити од 
различитих непогода, како би са што мање последица 
наставила развој.

11. Током зиме, у подручјима са мало снежних 
падавина и голомразицама на температури од 
-15 ºC може доћи до стварања ледене коре, која 
уколико потраје дуже време доводи до гушења 
биљака. У случају такозване висеће ледене коре 
која се образује на снегу, обавити ваљање тешким 
звездастим ваљцима. У случају појаве лежеће 
коре која се јавља директно на биљци користити 
средства која убрзавају топљење ледене коре: 
тресет, стајњак, компост итд. 

12. У рано пролеће може доћи до појаве губљења 
контакта између корена биљака и земљишта, 
као последица подлубљивања (издизања) 
површинског слоја земљишта под утицајем зимских 
мразева. У том случају, применити ваљање усева 
глатким ваљцима, чиме се спречава сушење и 
изумирање жила и чвора бокорења. Након тога 
усев продрљати лаком дрљачом.

13. Да би се поспешило бокорење или проредио 
сувише бујан усев (да не дође до полегања), 
обавити дрљање усева у пролеће. Дрљање 
обавити по умерено влажном земљишту.

Подривање земљишта
Подривање помаже у ублажавању дејства обилних 
падавина,  поплава   и   суше.    Дугогодишњим  коришћењем 
тешких трактора приликом обраде земљишта може 
доћи до формирања збијеног непропусног слоја 
„плужног ђона“, на око 30 cm дубине који може 
довести до забаривања земљишта. Подривањем се 
за разлику од дубоког орања на површину земљишта 
не избацује неплодни слој земљишта. Ова мера 
се може комбиновати са уношењем минералних 
ђубрива или стајњака, а обавља се подривачима, 
најчешће за предусев или након жетве пшенице.
 Препоручене праксе и технологије:

14. На тешким и збијеним земљиштима, на којима се 
формира непропусни слој „плужни ђон“ обавити 
подривање земљишта на 40-50 cm дубине. У 
моменту подривања земљиште не треба да буде 
мокро и лепљиво.

Избор сорте
Избор сорте пшенице која ће се гајити има велики 
утицај на стабилност приноса, квалитет зрна и 
економску вредност производње. У Србији се на 
тржишту налази велики број сорти пшенице за све 
рејоне, што омогућује избор сорти према специфичним 

климатским и земљишним условима производних 
подручја. Селекционисане су сорте толерантне на сушу, 
ниске температуре, сорте које показују бољу отпорност 
према важним патогеним гљивама и штеточинама итд.
 

Препоручене праксе и технологије:

15. За гајење пшенице у подручјима где постоји ризик 
од измрзавања и појаве мраза користити сорте 
отпорне на ниске температуре.

16. У сушним подручјима сејати ране и средње 
ране сорте. Сорте са краћим вегетационим 
периодом пуну зрелост достижу пре критичних 
периода, односно појаве високих температура 
и суше. Такође, користити сорте са различитим 
карактеристикама које доприносе отпорности 
на сушу, као што су интензиван развој кореновог 
система,  усправан положај листа и слично.

Процес селекције пшенице.
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Испитивање нових сорти.
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Морфолошке и продуктивне разлике између сорти.
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17. Како би се повећала продуктивност посаветовати 
се са стручњацима при одабиру најпогоднијих 
сорти за сваки регион. Приликом одабира сорте, 
ослонити се на сопствено искуство и искуство 
суседа.

Сетва
 
Време и густина сетве утичу на развиће биљака, 
полегање, ефикасност коришћења храњивих материја, 
време жетве и принос. 

Препоручене праксе и технологије:

18. Користити само сертификовано семе, без примеса, 
уједначено по маси и крупноћи, клијавости преко 
90 посто. 

19. Приликом дораде семена или непосредно пре 
сетве пшенице, може се урадити инокулација 
семена микробиолошким инокулантима. Избор 
инокуланата зависи од циља: (i) третирање семена 
бактеријама продуцентима биљних хормона ради 
стимулације и увећања масе корена што повећава 
унос воде и хранљивих материја у биљку, (ii) 
третирање семена ради повећања отпорности 
биљке на стресне услове средине и отпорности 
према патогенима, или (iii) примена азотних 
и фосфорних микробиолошких ђубрива чије 
бактерије претварају неприступачне облике азота 
и фосфора у, за биљку, доступне облике.

20. Високе приносе данашњих сорти пшенице је могуће 
добити ако се поштују препоруке произвођача 
семена а које се односе на сетвене норме. Код 
већине сорти пепоручена норма сетве је 400-600 
клијавих зрна/m2, што одговара количини семена 
од 220 до 260 kg/ha. 

21. Сорте које формирају мањи хабитус и које се мање 
бокоре, сејати на већу густину.  

22. У условима суше смањити норму сетве, односно 
број биљака/m2, од препоручене за одређену сорту. 
На тај начин се подстиче интензивније бокорење. 

23. У условима наводњавања густина сетве може бити 
за 10-20 посто већа од препоручене, али водити 
рачуна због могућности појаве полегања. 

24. Сетву обавити у оптимално време (5. октобар - 25. 
октобар), али пошто се у пракси сетва често одужи, 
пшеница се може сејати и до 15. новембра. Сетвом 
у оптималном року, биљке ће бити спремније за 
презимљавање, боље ће се укоренити, коренов 
систем ће бити дубљи, бокорење интензивније и 
формираће већи број класова/m2, што је кључно за 
стабилност приноса. 

25. Касна сетва значајно скраћује период припреме 
усева за зиму што доводи до нижих приноса. У 
случају касне сетве повећати норму сетве да би се 
компензовало слабије бокорење, и то за 10 посто 
на сваких 10 дана закашњења.

26. Сетву обавити када је садржај влаге у земљишту 
60-80 посто пољског водног капацитета. У случају 
недостатка влаге, у моменту када су клијанци 
стари 4-5 дана, долази до њиховог сушења. 

27. Сетву обавити машински, у редове са растојањем 
од 10 до 15 cm у зависности од сејалице. 

28. Брзину сејалице одржавати уједначеном, 7-9 km/h.

29. Семе посејати на дубину од 3 до 5 cm. У сушним 
подручјима пшеницу сејати мало дубље, на око 5 
до 5,5 cm. 

30. У интензивној производњи, ваљање пшенице је 
обавезна мера после сетве, јер се на тај начин 
постиже бољи контакт семена са земљиштем, а 
тиме, брже и уједначеније ницање и укорењавање.

Здруживање усева
Здружени усеви од две или више биљних врста 
користећи разлике у биолошким и морфолошким 
особинама различитих врста ефикасније користе 
ресурсе (воду и храњиве материје), повећавају 
конкурентност према коровима и доприносе заштити 
од ерозије. Здруживањем усева се смањује бројност 
штеточина. Код здруживања треба комбиновати 
биљне врсте које нису сродне. Управо због 
узајамног доприноса комбинованих биљних врста 
здружена сетва је значајна у органској производњи. 
 
 

Сетва пшенице на огледном пољу.
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Ницање пшенице у пољу.
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Добре пољопривредне праксе и технологије за ублажавање дејства природних непогода у производњи пшенице у Србији

Препоручене праксе и технологије:

31. Пшеница се може гајити као здружени усев са 
сточним грашком и грахорицама за добијање 
зелене биомасе. 

32. Како би се усев пшенице обезбедио азотом 
и омогућила боља покривеност земљишта, у 
пролеће се може усејати црвена детелина или 
луцерка.

Исхрана усева (ђубрење)
Пшеница током свог вегетационог периода троши 
велике количине храњивих материја. Ђубрење усева 
пшенице се изводи у два наврата:  у јесен - основно 
ђубрење и прихрањивање у пролеће.

Препоручене праксе и технологије:

Основно ђубрење у јесен

33. Пре примене хранива (ђубрења) урадити анализу 
земљишта и утврдити садржај азота (N), фосфора 
(P) и калијума (K) како би се одредиле неопходне 
количине и тип ђубрива које ће се користити.

34. Ђубрење пшенице азотом се врши у два наврата, 
пре сетве и на пролеће, пре фазе влатања. Укупна 
препоручена количина чистог азота (N) је 120-160 
kg/ha, од чега се 1/2 уноси пре сетве уколико је 
планирана једна прихрана на пролеће, односно 
1/3 уколико су планиране две прихране азотом 
на пролеће. Количина азота за основно ђубрење 
пшенице може да варира у зависности од садржаја 
азота у земљишту, претходног усева, планираног 
приноса, времена сетве и сетвене норме. За 
основно ђубрење користити комбинована ђубрива 
NPK. 

35. У сушним пределима повећати количину азота 
који ће се унети пре сетве јер прихрана азотом у 
пролеће може дати слабије резултате. 

36.  У условима наводњавања повећати количину 
азота на 200 kg/ha или више, уз опрез јер превелика 
количина азота може изазвати полегање пшенице. 

37.  Ђубрење фосфором (P2O5) извршити 
предсетвено, на јесен. Дозу одредити на основу 
садржаја фосфора у земљишту и планираног 
приноса зрна. Оптимални садржај фосфора је 15-
25 mg P2O5/100 g земље. За сваку тону планираног 
приноса додати 9 kg фосфора. У случају ниског 
садржаја фосфора (<10 mg P2O5/100 g земље), 
повећати количину фосфора за 50 до 100 посто. 
Када је садржај фосфора висок (> 40 mg P2O5/100 
g земље), ђубрење фосфором није потребно.

38.  Ђубрење   калијумом (K2О5) извршити    предсетвено, 
на јесен. Калијум повећава отпорност биљака на 
сушу јер овај елемент регулише одавање воде 
са површине биљке и водни режим биљака. 
Оптимални садржај калијума је 15-25 mg K2О5/100 
g земље. Ђубрење није неопходно ако је садржај 
калијумa у земљишту већи од наведеног.

39. Ако у земљишту недостају неки микроелементи, 
семе пре сетве третирати хранивима која садрже 
те микроелементе. 

40. Уколико се производња пшенице планира на 
киселим земљиштима (pH нижа од 6,0) извшити 
калцификацију додавањем креча тј. калцијум- 
карбоната или калцијум-оксида. При одређивању 
потребне количине креча треба узети у обзир 
механички састав земљишта и садржај органске 
материје у земљишту. Најбоље је калцификацију 
обавити у време заоравања стрнике.

41. На сваке четири године, а у условима наводњавања 
и чешће, користити органска ђубрива - стајњак. 
Уношењем стајњака у земљиште се поправљају 
његове физичке, биолошке и хемијске особине. 
Долази до побољшања структурних агрегата и 
поправља се водно - ваздушни режим земљишта. 
Тежа земљишта постају расреситија, а лакша 
постају компактнија. Стајњак је мешавина чврстих 
и течних сточних екскремената и простирке, 
па се његовим уношењем уносе и корисни 
микроорганизми, активира се њихов рад, а органска 
материја представља извор енергије земљишним 
микроорганизмима. Најбоље је растурати стајњак 
на јесен, а након тога парцелу одмах заорати. 

Прихрана пшенице у току вегетације

42. Након што је један део азота унет у земљиште 
пре сетве, остатак количине потребне биљкама 
унети на пролеће, до фазе влатања пшенице. За 
прихрану на пролеће користити  уреу (46 посто 
N) или калцијум амонијум нитрат (КАН, 27 посто 
N). За прихрану азотом на киселим земљиштима 
користити КАН, а на неутралним и благо алкалним 
земљиштима уреу и амонијум нитрат (AН).

43. Предвиђена количина азота за прихрањивање 
може се применити у више наврата: крајем 
фебруара/почетком марта када је пшеница у фази 
бокорења, крајем марта када је пшеница пред 
влатањем и крајем априла/почетком маја у фази 
класања. Уколико пшеницу треба прихранити са 
већом количином азота (преко 60 kg/ha), прихрану 
извршити у два наврата.

44. Прихрану пшенице је пожељно обавити непосредно 
пред кишу, како би се унета хранива растворила и 
била приступачна биљкама.

45. У условима суше трећа прихрана усева пшенице 
се може обавити фолијарно у фази класања. 
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Контрола корова, болести и 
штеточина
Корови, изазивачи болести (патогени) и штеточине 
имају негативан утицај на производњу усева и стога 
је неопходно развијати адекватну стратегију за борбу 
против њих.

Препоручене праксе и технологије:

Контрола корова 

46. Развити систем сузбијања корова комбинованим 
мерама. Не треба се ослањати само на хербициде 
већ на комбинацију механичких (агротехничких), 
биолошких и хемијских мера. 

47. Примењивати превентивне мере заштите, тј 
спречити да се на њиве унесе семе коровских 
врста.

48. Гајити пшеницу у плодореду јер се на тај начин 
механички прекида животни циклус корова, 
онемогућава им се да дају семе што значајно 
утиче на њихову бројност.

49. Примењивати механичке мере уништавања 
корова, тј. адекватном основном, допунском 
и предсетвеном обрадом смањивати њихову 
бројност.

50. Сетву пшенице обавити што квалитетније јер ће 
на тај начин ницање бити брзо и уједначено, што 
даје предност пшеници над коровима. Пшеницу 

сејати у оптималној густини, како би биљке својом 
лисном масом добро покриле међуредни простор 
и спречиле појаву корова.

51. У случају велике бројности корова, решити проблем 
што је раније могуће, тј. третирање хербицидима 
извршити у рано пролеће.

52. Са пољопривредним саветодавцем се 
посаветовати о одговарајућим хербицидима, 
дозама, начину и времену примене.

Контрола болести

53. Редовно обилазити усев пшенице, пратити појаву 
болести и саопштења прогнозно-извештајне 
службе.

54. Лисна рђа пшенице (Puccinia recondita) се у нашим 
агроеколошким условима највише испољава 
на лишћу и лисним рукавцима. Овај патоген се 
јавља у условима повећане влажности. Симптоми 
су видљиви на листу и стаблу пшенице у виду 
мрких рђастих, прашкастих пегица. Избегавати 
сувише рану сетву, обилно ђубрење азотом и 
прегусте усеве. По потреби, применити препарате 
са активном материјом (а.м.) азоксистробин, 
ципроконазол, пикосистробин. 

55. У условима високе влажности и умерених 
температура може доћи до појаве симптома 
пепелнице (Erysiphae graminis). Симптоми су прво 
видљиви на доњем лишћу и стаблу, а постепено 
се шире ка горњим деловима биљке. Развија се 
бела паучинаста, прашкаста навлака у форми 
гомилица, које се временом шире и добијају 
тамнију (сиву) боју. Највећи губици приноса 
настају када пепелница у време формирања зрна 
захвати лист заставичар и клас. Избегавати рану 
и густу сетву, као и високе дозе азота. По потреби, 
применити препарате на бази а.м. флутриафол, 
тебуконазол, пропиконазол.   

56. Након благих и кратких зима, када се у пролеће 
јављају обилне падавине и прохладно време 
може доћи до појаве симптома сиве пегавости 
листа (Septoria tritici). Углавном се јавља на 
листовима, прво на доњим, у виду неправилних 
хлоротичних пега које се касније издужују, пожуте 

Бокорење пшенице.

Корови у усеву пшенице.
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Добре пољопривредне праксе и технологије за ублажавање дејства природних непогода у производњи пшенице у Србији

и постају црвено мрке, тј долази до некрозе ткива 
(одумирања ћелија). У оквиру некротираног ткива 
видљива су црна „телашца“ (пикниди). Сузбијање 
патогена обавити када је заражено 10 посто 
биљака на парцели, применом препарата са а.м. 
пропиконазол. 

57. У фенофази цветања пшенице, у условима 
честих падавина, високе релативне влажности 
ваздуха, као и високих температура може доћи 
до инфекције класа патогеном и токсигеном 
гљивом, проузроковачем фузариозе класа 
(Fusarium graminearum). Заражена зрна су 
штура, неналивена, смежурана и имају розикасту 
превлаку. Поред смањења приноса и квалитета 
зрна овај патоген може синтетисати микотоксине 
који су штетни по здравље људи и животиња. 
У циљу спречавања инфекције и синтезе 
микотоксина мере заштите треба спровести на 
самом почетку цветања, када је 5 посто цветова 
избацило прашнике. По потреби, применити 
препарате са а.м. тебуконазол, прохлораз, 
протиоконазол итд.  

58. У зависности од ситуације у усеву,  и након 
саветовања са пољопривредним саветодавцем 
одлучити о мерама заштите. 

59. Водити рачуна о количини азота приликом 
ђубрења, јер веће количине утичу на осетљивот 
усева према изазивачима болести

60. Водити рачуна о густини усева, уколико је усев 
прегуст долази до бржег ширења болести.

61. Најбољи начин за сузбијање болести је сетва 
отпорних (толерантних) сорти.

Контрола штеточина

62. Редовно обилазити усев пшенице и пратити 
евентуалну појаву штеточина. 

63. Житни пивац (Anisoplia spp) се најчешће појављује 
на рубним деловима усева, у периоду класања, 
када се храни зрном пшенице које је у фази млечне 
зрелости. Одрасли инсекти имају тамно браон 
покриоца и дужине су 12-15 mm. Презимљавају 
у земљишту у стадијуму ларве. У Србији нема 
регистрованих инсектицида за сузбијање житног 
пивца, али ако се у усеву констатује 3-5 инсеката/
m2 могу се користити препарати регистровани за 
сузбијање других штеточина са а.м. циперметрин 
и зета-циперметрин.   

64. Житна стеница (Eurygaster maura) се јавља када 
су пролећа топла и сува, а одрасли инсекти се 
масовно појављују крајем јуна. Одрасли инсекти 
су овални, дуги 8,5-13 mm, смеђи до тамносмеђи. 
Свеже одложена јаја су зелене боје и сјајна. Штету 
прави и одрасли инсект и ларве, сисањем сокова 
на листовима и зрнима. Критична бројност је 4-5 
индивидуа/m2. За сузбојање применити препарате 
на бази а.м.  хлорпирифос.

65. Пшенични трипс (Haplothrips tritici) се масовније 
јавља када је пшеница у фази класања, а време 
суво и топло. Женке полажу јаја између плевица, а 
затим се ларве хране меканим зрном и плевицама 
изазивајући штурост зрна. Одрасли инсекти 
су црни дуги до 2 mm, а ларве су црвене боје. 
Критична бројност је 30-40 одраслих инсеката 
или ларви по класу. За сузбијање применити 
препарате на бази а.м. диметоат.

66. Житна пијавица, лема (Lema melanopus) се јавља 
када је време влажно и топло, најчешће током 
априла и када су усеви пшенице густог и бујног 
склопа. Штете наносе и одрасли инсекти који 
прогризају лист између нерава па се он уздужно 
цепа, и ларве које изгризају лист са горње стране 
у виду трака које попримају беличасту боју. Што 
је усев раније нападнут штете су веће, јер је 
онемогућена асимилација и нормално наливање 
зрна. Критична бројност је 10-15 одраслих 
инсеката/m2, али с обзиром да највеће штете 
наносе ларве, сузбијање започети када је у 
просеку на вршним листовима биљке присутна по 
једна ларва. За сузбијање применити препарате 
са а.м. ламбда-цихалотрин и алфа-циперметрин.

67. Житна ваш (Macrosiphum avenae) се обично 
јавља на рубним деловима парцела. Ваши сишу 
храњиве сокове оштећујући клас, лист и стабло. 
Листови добијају белу боју, а касније се спаруше 
и постају мрко црвени. Преносиоци су вирусних 
и гљивичних обољења. Критична бројност до 

Житна пијавица (лема) на пшеници.
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Штете на листу пшенице услед напада житне пијавице 
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фазе цветања је 3 индивидуе/класу, односно 5 
индивидуа/класу, од фазе цветања до млечне 
зрелости. За сузбијање применити препарате на 
бази а.м. хлорпирифос и диметоат.

68. Како би се избегла појава црне житне муве (Phorbia 
genitalis) и житног бауљара (Zabrus tenebrioides) 
избегавати гајење пшенице у монокултури. 

69. Пољски глодари наносе штете усевима 
пшенице од сетве па до момента жетве. У циљу 
сузбијања препоручује се правилна агротехника, 
постављање чека за природне непријатеље или 
примена хемијских препарата на бази а.м. цинк- 
фосфида и брома. Сузбијање треба спровести 
правовремено, синхронизовано и на што већим 
површинама.

70. Пре употребе инсектицида и родентицида, са 
пољопривредним саветником се посаветовати о 
времену, дозама и начину употребе препарата.

71. Водити рачуна о каренци препарата који се 
примењује.

Наводњавање
Наводњавање обезбеђује оптималне количине 
воде за биљке, активира микроорганизме и резерве 
храњивих елемената у земљишту, омогућавајући боље 
коришћење хранива. Пшеница се наводњава углавном 
у два до три термина, одмах након сетве, почетком 
влатања, а ако је потребно и одмах након класања.

Препоручене праксе и технологије:

72. Како би се постигли високи приноси, препорука је 
да се садржај воде у земљишту одржава на 60-
80 посто пољског водног капацитета, при чему 
треба водити рачуна о типу земљишта на коме се 
пшеница гаји. Током вегетационе сезоне потребе 
пшенице за водом варирају, али најчешће је то 
око 650-750 mm да би се биљка развијала без 
водног стреса. Оптимална влажност земљишта 
у фази бокорења је 65-70 посто, у фази класања  
80-85 посто а током наливања зрна 65-70 
посто пољског водног капацитета. Стратегију 
наводњавања ускладити са капацитетом 
земљишта да задржава воду.

73. Норму наводњавања, прилагодити климатским 
условима, типу земљишта и фази развоја пшенице. 
Критични периоди у погледу снабдевања водом су 
период од сетве до ницања пшенице, интензивни 
пораст и формирања и наливања зрна.

Одводњавање
Одводњавање доприноси ублажавању дејства обилних 
падавина и поплава. Одводњавање је мера уклањања 
вишка воде са површине земљишта и из зоне корена 
што поправља структуру земљишта и омогућује 
биљакама бољу аерисаност.

Препоручене праксе и технологије:

74. Редовно одржавати канале за одводњавање 
и чистити их од корова и отпада, како би се 
омогућило несметно отицање површинских вода и 
спречиле поплаве.

75. Применити вертикалну обраду земљишта 
подривачима пре орања на тврдим земљиштима, 
на којима долази до задржавања воде на површини 
y пролеће.

Жетва и складиштење
Жетва је најзначајни моменат у процесу гајења 
пшенице. Обавља се комбинованим жетелицама- 
вршалицама, односно универзалним комбајнима. 
Жетву организовати тако да се изведе брзо и ефикасно, 
уз најмање губитке зрна. 

Препоручене праксе и технологије:

76. Жетву обавити правовремено, када семе садржи 
12-15 посто влаге. Уколико је влага испод 12 посто 
долази до губитака у приносу због осипања зрна 
са вретена класа и оштећења зрна. 

77. Складиштење вршити када је садржај влаге у зрну 
14 посто или нижи. 

78. Уколико је влага зрна у моменту жетве изнад  
14 посто неопходно је организовати сушење зрна. 
Сушење може бити хладним или топлим ваздухом, 
при чему треба водити рачуна о температури на 
којој се зрно суши (до 60 ºC) како се не би уништио 
квалитет.

79. Пре складиштења, очистити складиштни простор 
од заосталих зрна и затворити све пукотине 
у зидовима. Након механичког чишћења 
складишта урадити хемијску дезинсекцију 
како би се уништили инсекти заостали у 
пукотинама, а то су најчешће жижци и мољци: 
- Житни жижак (Sitophilus granaries) је инсект 
тамно браон до црне боје, дугачак 4 mm. Женка 
рилицом избуши рупицу у зрну где положи јаје, а 
затим га обложи лепљивом материјом. Испиљене 
ларве живе у зрну којим се хране. За сузбијање 
користити препарате са а.м. делтаметрин и 
пиперонил-бутоксид.  

Пшеница у воштаној зрелости. 
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- Житни мољац (Sitotroga cerealella) је жућкасто 
браон боје, дужине око 10 mm. Штете на зрну 
причињава ларва која се испили из јајашаца 
положених на зрну пшенице. Ларва се убушује у 
зрно и храни се његовим унутрашњим деловима. 
За сузбијање користити препарате са а.м. 
делтаметрин и пиперонил-бутоксид.  

80. Обезбедити да складишни простор буде сув и да 
има проветравање.

81. Током складиштења зрна, контролисати 
температуру и влагу зрна, као и појаву плесни 
и штеточина. Уколико се током складиштења 
примети влажење или загревање зрна, потребно је 
извршити проветравање и мешање.

82. Након жетве комбајнима, сламу која остаје на пољу 
уситнити, равномерно распоредити по површини 
(бар 30 посто жетвених остатака) и заорати, чиме 
се земљиште обогаћује органским материјама или 
балирати и складиштити је тако да је заштићена од 
атмосферских падавина.

83. Како би се очувала структура земљишта, спречила 
ерозија и закоровљеност, након жетве пшенице 
може се извршити пострна сетва усева. Избор 
биљне врсте за пострну сетву зависи од намене: 

  - за зрно: рани хибриди сунцокрета, сорте соје 
најраније гупе зрења  
- за зелену масу: кукуруз, соја, уљана репица, 
сирак 
- за повртарску производњу: врсте кратке 
вегетације  
- за зеленишно ђубриво: уљана репица, 
грахорице, траве

84. Након жетве, не палити стрниште. Поред 
негативних последица као што су уништавање 
ораничног слоја земљишта, микрооранизама 
важних за одржавање равнотеже и стварање 
хумуса, као и великог ризика од ширења ватре, ова 
пракса је и законом забрањена.

Осигурање усева
85. Осигурањем је покривен губитак рода тј. приноса 

као последица оштећења или уништења биљне 

културе од осигураног ризика. Осигуран је део 
биљке који одређује сврху гајења, а код пшенице 
је то зрно. Различите осигуравајуће куће нуде 
различите пакете али најчешће је могуће осигурати 
губитак приноса од: града, пожара, удара грома, 
олуја, поплава, пролећног мраза, губитка семенског 
квалитета код производње семенских усева итд. 
Подршка осигурању пољопривредне производње 
постоји како на републичком, тако и на нивоу 
појединих локалних самоуправа. Произвођачима 
су доступни саветодавци у сврху едукације и 
помоћи.

Извод
 
По површини на којој се гаји у Србији, од око  
600 000 хектара, пшеница се налази на другом месту, 
одмах после кукуруза. Међутим, због своје употребне 
вредности пшеница се сматра „краљицом жита“. 
Користи се у пекарству, прехрамбеној и фармацеутској 
индустрији као и у сточарству. О њеном значају говори 
и податак да је за око 70 посто светске популације 
пшенични хлеб основна храна и главни извор биљних 
протеина. Агроеколошки услови у Србији погодују 
гајењу пшенице, иако приноси варирају услед појаве 
природних непогода, пре свега суше и високих 
температура, обилних падавина и града. Како би 
се негативни утицаји природних појава ублажили, 
описане су добре пољопривредне праксе у технологији 
производње пшенице у условима Србије, које обезбеђују 
биљкама правилан раст и развој, а тиме и већу 
отпорност пшенице на колебања спољних чинилаца. 
Пољопривредници имају могућност да одаберу бројне 
сорте пшенице које ће се у одређеном подручју гајити. 
Селекционисане су сорте пшенице толерантне на сушу, 
мраз, најважније изазиваче биљних болести, добре 
отпорности на полегање, различитог технолошког 
квалитета итд. За максимално искоришћење генетског 
потенцијала сорте потребно је применити одговарајући 
плодоред (легуминозе или рани хибриди кукуруза као 
предусев) и извршити квалитетну обраду земљишта 
(основна обрада што раније у јесен, на дубину од 15 до 
25 cm, у зависности од предусева и типа земљишта, са 
што бољом предсетвеном припремом); сетву (употреба 
сертификованог семена, правовремено, у периоду 

Зрела зрна пшенице.

Усев пшенице пред жетву.
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од 5. до 25. октобра), уз поштовање препоручене 
норме сетве (400-600 клијавих зрна/m2); применити 
избалансирану исхрану биљака минералним 
хранивима, након анализе земљишта (предсетвенo и 
прихрана на пролеће); спроводити контролу корова, 
шеточина и најзаступљенијих изазивача болести 
пшенице (мерама интегралне заштите биљака, 
посебно ослањањем на превентивне мере и са што 
мањим ризиком по људе и животну средину); вршити 
наводњавање и одводњавање, обавити ефикасну и 
правовремену жетву (када зрно садржи 12-15 посто 
влаге) и безбедно складиштење. Приликом производње 
пшенице, треба имати на уму и увођење технологија 
заснованих на еколошким принципима, које се успешно 
примењују у свету, а код нас још нису заступљене на 
већим површинама, као што су редукована обрада и 
здружена сетва. 

За подршку у примени пољопривредних технологија 
које смањују утицај природних непогода и климатских 
промена, произвођачи пшенице се могу обратити 
Пољопривредним саветодавним стручним службама.

©
U

n
sp

la
sh

/
je

an
 w

im
m

e
rl

in



14

Добре пољопривредне праксе и технологије за ублажавање дејства природних непогода у производњи пшенице у Србији

Контакт 

Инфо центар – пољопривреда 
office@minpolj.gov.rs 
http://www.minpolj.gov.rs 
Република Србија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Нови Београд , Србија

Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство 
psp@vojvodina.gov.rs 
http://www.psp.vojvodina.gov.rs 
Нови Сад, Србија

Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије 
office@ipn.bg.ac.rs, admin@psss.rs 
https://www.psss.rs 
Београд, Србија

Прогнозно-извештајна служба заштите биља 
http://www.pissrbija.com

Република Србија, Републички хидрометеоролошки завод 
office@hidmet.gov.rs 
http://www.hidmet.gov.rs 
Београд, Србија
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Служба Адреса 

Бачка Топола Главна 103, 24000 Бачка Топола 
Кикинда Краља Петра I 49, 23300 Кикинда 
Нови Сад Темеринска 13, 21000 Нови Сад 
Панчево Новосељански пут 33, 26000 Панчево 
Рума Жељезничка 12, 22400 Рума 
Сента Поштанска 24, 24400 Сента 

С. Митровица Светог Димитрија 22, 22000 Ср. Митровица 

Сомбор Стапарски пут 35, 25100 Сомбор 

Суботица Трг цара Јована Ненада 15/3, 24000 Суботица 

Врбас Куцарски пут бб, 21460 Врбас 

Вршац Жарка Зрењанина 27, 26300 Вршац 
Зрењанин Петра Драпшина 15, 23100 Зрењанин 
Ниш Лесковачка 4, 18000 Ниш 
Ваљево Бирчанинова 128 А, 14000 Ваљево 
Врање Маричка 1, 17500 Врање 
Краљево Зелена Гора 29, 36000 Краљево 
Јагодина Капетана Коче 21, 35000 Јагодина 
Младеновац Стојана Новаковића 2, 11400 Младеновац 
К. Митровица Цара Душана 10, 38200 Кос. Митровица 
Крагујевац Цара Лазара 15, 34000 Крагујевац 
Крушевац Чолак Антина 41, 37000 Крушевац 
Лесковац Југ Богданова 8а, 16000 Лесковац 
Ужице Димитрија Туцовића 125, 31000 Ужице 
Неготин Буковски пут бб, 19300 Неготин 
Нови Пазар 7. jул бб, 36300 Нови Пазар 
Чачак Хајдук Вељкова 43, 32000 Чачак 
Пирот Српских владара 98, 18300 Пирот 
Смедерево Железничка бб, 11431 Колари 
Пожаревац Дунавска 91, 12000 Пожаревац 
Шабац Војводе Путника 26, 15000 Шабац 
Прокупље Василија Ђуровића Жарког 13, 18400 Прокупље 
Зајечар Николе Пашића 37/IV, 19000 Зајечар 
Књажевац Књаза Милоша 75, 19350 Књажевац 
Лозница Босанска бб, 15300 Лозница 
П. Скела Индустријско насеље бб, 11213 Падинска Скела 







ФАО Регионална канцеларија за Европу и централну Азију  
FAO-RO-Europe@fao.org

Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација 
Будимпешта, Мађарска C
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