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МАРОКАНСКИ СКАКАВАЦ 
У ВОЈВОДИНИ И БОРБЕНЕ МЕРЕ ПРОТИВ ЊЕГА. 

У току последње три године (1930.—1932.) североисточни 
делови Дунавске бановине јако су страдали од пренамножених 
мароканских скакаваца, латински званих: Сдос10з(аигиз тагосса-
пиз Тћипђ., који су на пољопривредним усевима проузроковали 
тешке штете, које се пен>у на десетине милиона динара. 

Најјаче су били погођени срезови великокикиндски, ново-
бечејски и новокањишки, где су у појединим општинама ска-
кавци изазвали праву пустош, а тамошње пољопривреднике 
доводили до осиромашења и очајања. Поред неоцењених штета 
на пашњацима и утринама где су попасли траву, скакавци су 
уништили озиме и јаре усеве, пшеницу, јечам, кукуруз, дете-
лину, а где су падала огромна јата крилатих скакаваца, ту су 
крајем јуна били зрели усеви поломљени и са земљом сравњени. 

Све борбене мере предузете од месних власти и станов-
ништва биле су недовољне да навалу скакаваца «адрже и штету 
спрече, јер је борба обично доцкан почињала, новчана средства 
била су слаба, начини бор бе примитивни, а цео рад без утвр-
ђеног плана и слабо организован. 

Прошле 1932. године у јулу месецу неуништени крилата 
скакавци стварали су километарски дугачка и широка јата, која 
су у виду џиновских облака прелетала преко заражених срезова, 
истражујући погодна земљишта за полагање јаја. Током јула и 
августа месеца, јаја су била положена на површини од преко 
3000 ћа, из којих ће се с пролећа 1933. г. излећи нове стотине 
милијарди скакаваца, који ако се благовремено не униште, 
изазваће нови погром у североисточном Банату. . 

Да би се са успехом могла извести борба против маро-
канског скакавца у Војводини ове 1933. године, потребно је 
да сваки пољопривредник у угроженим крајевима познаје ска-
кавца и оно што је најважније из његовог живота а то је: кад 
и како се леже скакавац, како се храни и расте, у које га 
време треба сузбијати и који су најсигурнији начини да се ска-
кавац уништи. 


