
 
Назив пројекта 

 
Mониторинг алергеног полена у ваздуху на територији АП 
Војводине  
 

 
Приоритет 

 
II - развој инфраструктуре и услова за пристојан живот и рад  
 

 
Мера 

 
2.8 

 
Вредност 
за 2014. годину 

 
1.999.800,00 динара  
Средства обезбеђена из буџета АПВ за 2014.годину 
 

 
Покрајински 
секретаријат/ 
Управа/Служба 
(Известилац) 
 

 
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине 
 

 
Циљ пројекта 

Аерополен битан узрочник алергијских реакција током 
последњих 50 година и резултати мониторинга аерополена 
омогућавају проучавање, превенцију, дијагностиковање па и 
лечење поленских алергија. Осим у медицини резултати 
мониторинга аерополена нашли су примену и у области 
пољопривреде, јер могу да се користе за праћење протока гена 
генетски модификованих усева али и за прогнозирање 
продукције анемофилних пољопривредних култура. 
 

 
Кратак опис 
пројекта 

 
Аеропалинолошка мерења подразумевају квалитативно и 
квантитативно одређивање присутног полена у ваздуху. ИПА 
пројектом "Подршка животној средини без алергена", 
2011.године обезбеђена су 5 мерних инструмената за хватање 
полена у ваздуху. Овим пројектом предвиђа се наставак мерења 
полена на ових 5 станица у наредним 6 година на следећим 
ликалитетима: Сомбор, Зрењанин, Врбас, Кикинда и Сремска 
Митровица. Свака станица има радијус 100 км у пречнику, тако 
да је са ових 5 мерних станица покривена територија АП 
Војводине. Након узимања узорка и детерминисања аерополена, 
резултати ће бити објављени на сајту Секретаријата.  
 
Аерополен битан узрочник алергијских реакција током 
последњих 50 година и резултати мониторинга аерополена 
омогућавају проучавање, превенцију, дијагностиковање па и 
лечење поленских алергија осим у медицини резултати 
мониторинга аерополена нашли су примену и у области 
пољопривреде, јер могу да се користе за праћење протока гена 
генетски модификованих усева али и за прогнозирање 
продукције анемофилних пољопривредних култура.  
 

 
Период 
реализације 
пројекта 
 
 
 

 
 
2014. година 



 
Постигнути 
резултати 
у 2014. години 
 

Резултати мониторинга аерополена који се објаве представљају 
драгоцену помоћ лекарима и пацијентима, јер им дају 
оријентацију за спровођење терапије и самопомоћи.  
Током 2014.године праћено 24 параметра на 5 мерних места са 
којих је добијено 30 недељних извештаја. 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  


