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Adiseo® 960EC
Azin® 500SC
Affinity plus®
Aquila OD®
Boston® 480 SL
Brazda®
Buzzin® 70 WG
Cornisto®
Cortado® SL
Dragon® 480 SL
Foxtrot®
Gentlemen®

Goldony Super®
Gringo®
Imazar® 40
Klaster® SL
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Krim®
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Montana® 40 EC
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43

82

104

110

112

Revit® 330 EC
Rincor®
Saracen® Max
Sirkosan® SL
Speed® 400-SC
Spektor OD®
Tiffany® 75WG
Tomigan®
Trifari WG - 50®
Triklon 4®
Vertesam® 700 WG

FUNGICIDI

HERBICIDI

FUNGICIDI

INSEKTICIDI

BIOPESTICIDI

REGULATORI RASTA

OKVAŠIVAČI

MOLUSKOCIDI

Arcon Extra® SC
Avex® C extra
Botus SC - 400®
Calcio® 75 WG
Cimozate M®
Cupritalh® 
Impact 25 SC®
Elbrus®
Enygma® 62,5 WG
Exacta® 250 SC
Feribot® 225-SC
Fitociram® 75 S
Fortuna® 80-WG

Affirm® 095 SG
Ahilus® 50 EC
Atletic® 095-SG
Avatar® EC-15
Bektin® 18 EC
Cofas® 10 EC
Corelle D®

Cortez® 480 SC
Coup® 200-SL
Epik® 20-SG
Futocis® 2,5 EC
Laidir® 10 CS
Mavrik® EW
Mido® 20% SL

Monofos® 20 SP
Nexiram® 10 EC
Notikor® 200 EC
Ortus® 5-SC
Shlem® 48 SC
Widya® 240 SC

Fossal® 80 WP
Fuerza®
Geoxe® 50 WG
Kanton® 700 WG
Kocide® 2000
Markiz® WG
Nelt DF®
Neoram® 37,5 WG
Oligosan® 25-EC
Prevent® 80 WP
Primus® 80 WG
Privado® WP
Prunus® 450 SC

Rival® 607 SL
Score® 250 EC
Sphinx® MZ
Supernova® 72 WP
Tebusha® 25% EW
Titular® 75 WDG
Token® 100 EC
Topas® 100 EC
Vegas® 250 EC
Venpan® 500 SC
Zignal® 500 SC

Polyversum®

Arsenal® SL

Cyrasil®

Metash 3®

Služba prodaje i tehnička služba - kontakti

Timorex® Gold

Megatron® 90
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AFFINITY PLUS je kontaktni herbicid, koji se usvaja preko lišća. Koristi se za  
suzbijanje izdanaka jabučastog i koštičavog voća, vinove loze, lešnika, desikaciju 
krompira, kao i za suzbijanje širokolisnih i nekih uskolisnih korova u jabuci.

Aktivna materija: Karfentrazon-etil 60 g/L; Formulacija: Mikroemulzija (ME)

DELOVANJE

Affinity Plus spada u hemijsku grupu N-fenil triazinona i 
svoj mehanizam delovanja primarno ostvaruje inhibici-
jom protoporfirinogen oksidaze, što na kraju dovodi do 
poremećaja ćelijskih membrana. Najčešći vizuelni simptomi 
su hlorze na listovima u roku od 1 do 3 dana, a zatim listovi 
postaju isušeni i nekrotični. 

Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): 14

Preporuke i napomene vezane za primenu:
l       Ne sme se primeniti u zasadima jabuke  

mlađim od 4 godine.  
Ako se primeni prema uputstvu nema  
fitotoksičnih efekata na jabuci starijoj od 4 godine.

l       Ne sme se mešati sa sredstvima  
jako alkalne reakcije.

SPEKTAR DELOVANJA

Jednogodišnji uskolisni korovi:

l      vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
l      oštra klasača (Bromus sterilis)
l      obični tarčužak (Capsella bursa pastoris)
l      obična pepeljuga (Chenopodium album)
l      broćika lepuša (Galium aparine)
l      broćika obična (Galium mollugo)
l      sitni zdravac (Geranium dissectum)
l      divlja salata (Lactuca serriola)

l      crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum)
l      obični lanilist (Linaria vulgaris)
l      sitnocvetni spomenak (Myosotis arvensi)
l      vrežasti ljutić (Ranunculus repens)
l      obična rezeda (Reseda lutea)
l      obični štavalj (Rumex crispus)
l      istočna goluždravka (Senecio vernalis)
l      kostriš (Sinapis arvensis)
l      razvodnik pomoćnica (Solanum dulcamara)

11005511_32000134_SERBIA - BASE

FILL IN DIMENSIONS (WXH)

Country Serbia Single label 250 x 130 mm

Product SKU 11005511 Base for Booklet x

Product SKU Description AFFINITY,60ME,1L,SE#Serbia Booklet x

Label SKU 32000134 Number of pages (Booklet) x

Label SKU Description LBL_ML-F_1L_AFFINITY 60ME_HR_1 Carton label x

Label SKU (earlier version(s)) xx Preprinted Material x
CYAN MAGENTA YELLOW BLACKP 2408CP 032C
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Obaveštenja o opasnosti: 
H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži
H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa 
dugotrajnim posledicama
Dodatna obaveštenja o opasnosti: 
EUH401 Pridržavati se upustva za upotrebu da bi se 
izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.
Obaveštenja o merama predostrožnosti: 
P261 Izbegavati udisanje prašine/dima/gasa/magle/
para/spreja
P273 Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu 
sredinu
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitu 
za oči/zaštitu za lice
P302+P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta 
vode i sapuna
P333+P313 Ako dođe do iritacije kože ili osipa: 
Potražiti medicinski savet/posmatranje
P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže kao opasnog 
otpada u skladu sa nacionalnim propisima

Dodatne oznake bezbednosti:
SP 1 Sprečiti zagađenje voda sredstvom za zaštitu 
bilja ili njegovom ambalažom. Uređaje za primenu 
sredstva za zaštitu bilja ne čistiti u blizini površinskih 
voda. Sprečiti zagađenje odvodnih kanala sa 
poljoprivrednih površina i puteva.
SPo 2 Posle primene sredstva za zaštitu bilja oprati 
zaštitnu odeću.

SADRŽI:

Aktivna supstanca:  
Karfentrazon-etil . . .60 +/-6 g/L (7% w/w)
(IUPAC): Etil (RS)-2-hloro-3-[2-hloro-4-fluoro-5-[4- (difluorometil)-4,5-dihidro-3-metil-5-
okso-1H- 1,2,4-triazol-1-il]fenil]propionat
CAS broj: 128639-02-1

Sadrži karfentrazon-etil

PRIMENA: Affinity Plus je selektivni kontaktni herbicid, za suzbijanje korova u jabuci.

PRE UPOTREBE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA OBAVEZNO PROČITATI ETIKETU I 
PRATEĆE UPUTSTVO (ispod gornje stranice)

Rok upotrebe: 2 godine 
Datum proizvodnje: odštampan na pakovanju.
Broj šarže: odštampan na pakovanju.
Rešenje o registraciji broj 321-01-00816/2020-11 od 04.01.2021. (MPŠiV)
Proizvođač: FMC Agricultural Solutions A/S, Danska
Zastupnik: Fitonova d.o.o., Milice Šuvaković 2b, Zemun, tel. (011) 6307-903
Uvoznik i distributer: Agroarm, Moše Pijade 19b, Vrčin, tel. (011) 373-9020

1L

PAŽNJAAFFINITY PLUS
Herbicid, mikroemulzija (ME)

250 x 130 - 11005511_32000134_LBL_ML-F_1L_AFFINITY 60ME_HR_1_BASE.indd   1 22/01/2021   11:10
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0,3 l/ha

1 l/ha 

1 l/ha 

0,9 l/ha

1 l/ha

200-400 l/ha

300-600 l/ha

250-300 l/ha

200-300 l/ha

250-300 l/ha

Posle nicanja  
korova 

Na početku 
starenja 

BBCH ≥ 90 (1-2 
tretmana sa 

intervalom od 5-7 
dana izmedju 

tretmana)

Kad su izdanci 
dužine do 15 cm
(1-2 tretmana sa 

intervalom od 
14-30 dana 

izmedju  
tretmana)

Kada su izdanci 
maksimalno 15-25 

cm dužine
(1-2 tretmana sa 

intervalom od 
14-30 dana 

izmedju  
tretmana)

1 l/ha BBCH 60-78, 
kada su izdanci 

do 15 cm dužine
(1-2 tretmana sa 

intervalom od 
14-30 dana 

izmedju  
tretmana)

*U postupku registracije. 

7 dana 

14 dana

7 dana

21 dan

7 dana

Usev

Jabuka  
suzbijanje 

korova

Krompir *
desikacija 

Jabučavo i  
koštičavo voće*

suzbijanje  
izdanaka

Vinova loza*
starija od 2 god.

suzbijanje
 izdanaka

Lešnik*
suzbijanje  
izdanaka

Količina primene Vreme primene Utrošak vode Karenca

11005511_32000134_SERBIA - BASE

FILL IN DIMENSIONS (WXH)

Country Serbia Single label 250 x 130 mm

Product SKU 11005511 Base for Booklet x

Product SKU Description AFFINITY,60ME,1L,SE#Serbia Booklet x

Label SKU 32000134 Number of pages (Booklet) x

Label SKU Description LBL_ML-F_1L_AFFINITY 60ME_HR_1 Carton label x

Label SKU (earlier version(s)) xx Preprinted Material x
CYAN MAGENTA YELLOW BLACKP 2408CP 032C
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Obaveštenja o opasnosti: 
H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži
H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa 
dugotrajnim posledicama
Dodatna obaveštenja o opasnosti: 
EUH401 Pridržavati se upustva za upotrebu da bi se 
izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.
Obaveštenja o merama predostrožnosti: 
P261 Izbegavati udisanje prašine/dima/gasa/magle/
para/spreja
P273 Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu 
sredinu
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitu 
za oči/zaštitu za lice
P302+P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta 
vode i sapuna
P333+P313 Ako dođe do iritacije kože ili osipa: 
Potražiti medicinski savet/posmatranje
P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže kao opasnog 
otpada u skladu sa nacionalnim propisima

Dodatne oznake bezbednosti:
SP 1 Sprečiti zagađenje voda sredstvom za zaštitu 
bilja ili njegovom ambalažom. Uređaje za primenu 
sredstva za zaštitu bilja ne čistiti u blizini površinskih 
voda. Sprečiti zagađenje odvodnih kanala sa 
poljoprivrednih površina i puteva.
SPo 2 Posle primene sredstva za zaštitu bilja oprati 
zaštitnu odeću.

SADRŽI:

Aktivna supstanca:  
Karfentrazon-etil . . .60 +/-6 g/L (7% w/w)
(IUPAC): Etil (RS)-2-hloro-3-[2-hloro-4-fluoro-5-[4- (difluorometil)-4,5-dihidro-3-metil-5-
okso-1H- 1,2,4-triazol-1-il]fenil]propionat
CAS broj: 128639-02-1

Sadrži karfentrazon-etil

PRIMENA: Affinity Plus je selektivni kontaktni herbicid, za suzbijanje korova u jabuci.

PRE UPOTREBE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA OBAVEZNO PROČITATI ETIKETU I 
PRATEĆE UPUTSTVO (ispod gornje stranice)

Rok upotrebe: 2 godine 
Datum proizvodnje: odštampan na pakovanju.
Broj šarže: odštampan na pakovanju.
Rešenje o registraciji broj 321-01-00816/2020-11 od 04.01.2021. (MPŠiV)
Proizvođač: FMC Agricultural Solutions A/S, Danska
Zastupnik: Fitonova d.o.o., Milice Šuvaković 2b, Zemun, tel. (011) 6307-903
Uvoznik i distributer: Agroarm, Moše Pijade 19b, Vrčin, tel. (011) 373-9020

1L

PAŽNJAAFFINITY PLUS
Herbicid, mikroemulzija (ME)

250 x 130 - 11005511_32000134_LBL_ML-F_1L_AFFINITY 60ME_HR_1_BASE.indd   1 22/01/2021   11:10
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Sistemični, selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih  
širokolisnih kao i nekih uskolisnih korova u usevu kukuruza.

Aktivna materija: Tembotrion  44 g/l + izoksadifen-etil 22 g/l; Formulacija: Uljna disperzija (OD)

SPEKTAR DELOVANJA

Jednogodišnji uskolisni korovi:

l      abutilon (Abutilon theophrasti)
l      štir (Amaranthus retroflexus)
l      ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
l      pepeljuga (Chenopodium album)
l      pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
l      kereće grožđe (Solanum nigrum)
l      tatula (Datura stramonium)
l      gorušica (Sinapis arvensis)
l      boca obična (Xanthium strumarium)

1,5 - 2,0 l/ha kukuruz u fazi 2-8  
listova (BBCH 12-18),  

a kada su korovi u 
početnom stadijumu 
porasta  (2-6 listova)

Obezbedjena  
vremenom 

primene

200-400 l/ha

Jednogodišnji uskolisni korovi: 
l      proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
l      sirak iz semena (Sorghum halepense)

Višegodišnji širokolisni korovi: 
l      palamida njivska (Cirsium arvense)
l      poponac njivski (Convolvulus arvensis)

l      tatula (Datura stramonium)
l      gorušica (Sinapis arvensis)
l       boca obična (Xanthium strumarium)

Usev

Kukuruz
(merkantilni  

i silažni)

Količina primene Vreme primene Utrošak vode Karenca

1 l

250 ml

5 l

DELOVANJE

AQUILA OD® je selektivni sistemični herbicid na bazi aktivne materije tem-
botrion koji spada u hemijsku grupu triketona. Ovu aktivnu materiju korovske 
vrste usvajaju i preko lista i korena, veoma brzo se translocira do tački porasta 
nakon čega izaziva poremećaj u sintezi karotenoida. Ubrzo nakon tretmana 
dolazi do prvih simptoma delovanja koji se ispoljavaju u vidu gubitka hlorofila, 
tj. izbeljivanja, a nakon toga dolazi do nekroze i propadanja korova.  

Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): F2

Preporuke i napomene vezane za primenu:
l       Ne sme se primenjivati na usev koji je pod stresom ili oštećen od suše, viška 

vode, hladnoće, biljnih bolesti kao i prethodno primenjenih herbicida. 
Zbog lake ispirljivosti ne sme se primenjivati u kraškim područjima i na 
zemljištu čiji je pH veći od 6,8.

l         Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom 
l       Može se mešati sa preparatima na bazi sulfonil uree radi proširenja  

delovanja na druge korovske vrste.
l       Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim 

površinama mogu se opet sejati kukuruz ili sirak. AQUILA OD® ne  
ograničava plodored, tako da se naredne sezone mogu sejati svi usevi.

9
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SPEKTAR DELOVANJA

Jednogodišnji uskolisni korovi:

l      smrduša (Bifora radians)
l      tarčužak običan (Capsella bursa-pastoris)
l      divlja mačka (Daucas carota)
l      mrtva kopriva (Lamium amplexicaule)
l      bulka (Papaver rhoeas)
l      obični ljutić (Ranunculus arvensis)
l      gorušica poljska (Sinapis arvensis)
l      mišljakinja (Stellaria media)

l      palamida njivksa (Cirsium arvense)
l      poponac (Convolvulus arvensis)
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Foxtrot je sistemični (translokacioni) selektivni herbicid za suzbijanje  
uskolisnih korova u pšenici.

Aktivna materija: Fenoksaprop-P-etil 69 g/L + Klokvintocet-meksil 34,5 g/L (Protektant); 
Formulacija: Emulzija ulje u vodi (EW)

DELOVANJE

Foxtrot je herbicid u formulaciji emulzije ulja u vodi sa jedinstvenom 
kombinacijom aktivne materije i protektanta. Fenoksaprop-P-etil spada u 
hemijsku grupu ariloksifenoksi propionata. Deluje kao inhibitor acetil COA 
karbokslilaze. Foxtrot se koristi za selektivnu kontrolu divljeg ovsa u usevi-
ma pšenice, ječma, tritikalea i raži. Ima izrazito brzo delovanja i zaustavlja 
porast korova u roku od dva do tri dana nakon aplikacije. Specifično kreira-
na formulacija je otporna na spiranje kišom nakon 2 sata posle tretmana.

Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): 1

Preporuke i napomene vezane za primenu:
l       Preparat ne primenjivati u durum sortama pšenice, niti ukoliko  

postoji ili se planira podusev.
l      Ne sme se koristiti u ovsu.
l      Maksimalan broj tretiranja: jednom u toku godine na istoj površini.
l       Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva: U slučaju 

preoravanja useva nakon primene sredstva FOXTROT, odmah se može 
sejati bilo koja širokolisna kultura, a nakon tri nedelje i žitarice.

l      Nemogućnost mešanja sredstva (inkompatibilnost):
l       Ne sme se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja koji sadrže  

bifenoks, bentazon i dikambu. Ne preporučuje se mešanje  
sa regulatorima rasta niti sa sredstvima koja su u kombinaciji  
sa regulatorima rasta jer može doći do smanjene  
efikasnosti preparata Foxtrot.

SPEKTAR DELOVANJA

Jednogodišnji uskolisni korovi:

l      divlji ovas (Avena fatua)
l      mišji repak (Alopecurus myosuroides)

l      stršeća rosulja (Apera spica-venti)
l      livadarke (Poa spp.)

1 – 1,2 L/ha u odnosu na pšenicu: od faze drugog lista do pojave 
zastavičara (faze 12-39 BBCH skale);
u odnosu na korove: divlji ovas (Avena fatua): u količi-
ni od 1 L/ha suzbija u fazama razvoja korova od drugog 
lista do vidljivog prvog kolenca (BBCH 12-30). U količini 
od 1,2 L/ha suzbija u fazama razvoja korova od drugog 
lista do stadijuma zastavičara - jedva vidljivog jezička 
lista zastavičara (BBCH 12-39). mišji repak (Alopecurus 
myosuroides), stršeća rosulja (Apera spica-venti), 
livadarke (Poa spp.): u stadijumima razvoja korova od 2 
lista do sredine bokorenja (BBCH 12-25). Maksimalan 
broj tretiranja: jednom u toku godine na istoj površini

obezbeđena  
vremenom
 primene

200 – 
400 L/ha

Usev

Pšenica

Količina 
primene Vreme primene Utrošak 

vode Karenca

1 l

250 ml

5 l
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CYAN MAGENTA YELLOW BLACKP 2408CP 032C

herbicid
HERBICID, EMULZIJA ULJE U VODI (EW)
SADRŽI:

Aktivna supstanca:  
Fenoksaprop-P-etil . . .69 g/L (7% w/w)
(IUPAC): etil (2R)-2-[4-[(6-hloro-1,3-
benzoksazol-2-il) oksi]fenoksi]propanoat
CAS broj: 71283-80-2
Protektant:
Klokvintocet-meksil ..34,5 g/L (3% w/w)
(IUPAC): RS)-1-metilheksil (5-hlorokvinolin-
8-iloksi) acetat 
ili heptan-2-il 2-(5-hlorokvinolin-8-il) 
oksiacetat
CAS broj: 99607-70-2

Sadrži fenoksaprop-P-etil, klokvintocet-
meksil, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on i 
aromatične ugljovodonike C10-C13 (manje 
od 1% naftalena).

PRIMENA: Foxtrot je sistemični 
(translokacioni) selektivni herbicid za 
suzbijanje uskolisnih korova u pšenici.

Rok upotrebe: 2 godine 
Datum proizvodnje: odštampan na 
pakovanju.
Broj šarže: odštampan na pakovanju.
Rešenje o registraciji broj: 
_________________ od _____________
(Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i 
vodoprivrede).
PROIZVOĐAČ: FMC AGRICULTURAL 
SOLUTIONS A/S, Danska
ZASTUPNIK: Fitonova d.o.o., Milice 
Šuvaković 2b, 11080 Zemun-Beograd

1L

FOXTROT

FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS A/S, Danska

XXXXX_22046983_SERBIA,BASE

FILL IN DIMENSIONS (WXH)

Country Serbia Single label x

Product SKU xxxx Base for Booklet 270 x 130 mm

Product SKU Description FOXTROT_1L_RS Booklet x

Label SKU 22046983 Number of pages (Booklet) x

Label SKU Description LBL_ML-F_1L_FOXTROT_RS_1 Carton label x

Label SKU (earlier version(s)) x Preprinted Material x

PRE UPOTREBE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA 
OBAVEZNO PROČITATI ETIKETU I PRATEĆE 
UPUTSTVO (ispod gornje stranice)
Obaveštenja o opasnosti: 
H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži
H411Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim 
posledicama
Dodatna obaveštenja o opasnosti: 
EUH066 Višekratno izlaganje može da izazove 
sušenje ili pucanje kože
EUH401 Pridržavati se upustva za upotrebu da bi se 
izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.
Obaveštenja o merama predostrožnosti: 
P261 Izbegavati udisanje magle/para/spreja
P280, Nositi zaštitne rukavice
P302+P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode i 
sapuna
P333+P313 Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti 
medicinski savet/posmatranje
P362+P364 Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je 
pre ponovne upotrebe
P501 Odlaganje sadržaja/ ambalaže kao opasnog 
otpada u skladu sa nacionalnim propisima 
Dodatne oznake bezbednosti:
SP 1 Sprečiti zagađenje voda sredstvom za zaštitu bilja 
ili njegovom ambalažom. Uređaje za primenu sredstva 
za zaštitu bilja ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprečiti 
zagađenje odvodnih kanala sa poljoprivrednih površina i puteva.
SPo 2 Posle primene sredstva za zaštitu bilja oprati zaštitnu odeću.

PAŽNJA
UFI: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

270 x 130 - NEW PRODUCT_22046983 LBL_ML-F_1L_FOXTROT_RS_1,BASE.indd   1 19/11/2020   10:18
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Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih  
širokolisnih korova u usevu pšenice i suncokreta koji je tolerantan na tribenuron-metil. 

Aktivna materija: Tribenuron-metil 750 g/kg; Formulacija: Vododisperzibilne granule

DELOVANJE

GRINGO 75-WG® je selektivni, translokacioni herbicid 
iz hemijske grupe sulfonilurea. Korovi ga usvajaju preko 
lista i korena. Svoj mehanizam delovanja ispoljava putem 
inhibicije enzima acetolaktat sintetaze (ALS). 

Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): B

Preporuke i napomene vezane za primenu:
l       Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na kosim i 

erozivnim površinama, zbog ispirljivosti.
l       Herbicidi koji vrše ihibiciju ALS (inhibicija acetolaktat 

sintetaze), a u koje spada i tribenuron-metil svrstani 
su u grupu visokorizičnih za nastajanje rezistentnosti.

SPEKTAR DELOVANJA

Jednogodišnji uskolisni korovi:

l      štir obični (Amaranthus retroflexus)
l      prstenak poljski (Anthemis arvensis)
l      smrduša (Bifora radians) 
l      hoću neću (Capsella bursa-pastoris)
l      pepeljuga (Chenopodium album)
l      pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
l      palamida njivska (Cirsium arvense)
l      žavornjak (Consolida regalis)
l      divlja mrkva (Daucus carota)
l      tatula (Datura stramonium)
l      lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)

15-25 g/ha + 0,1% 
MEGATRON 90

30 g/ha + 0,1% 
MEGATRON 90

kada je pšenica od 3 
lista pa do pojave 2. 

kolenca (BBCH 13-32), 
a širokolisni korovi do 

6 listova

Posle nicanja, od 2-8 
listova (faze 12-18 

BBCH), a širokolisni 
korovi u fazi 2-4 lista

200-400 l/ha

Obezbedjena  
vremenom  

primene

l      mrtva kopriva (Lamium amplexicaule)
l      kamilica (Matricaria inodora)
l      bulka (Papaver rhoeas)
l      ljutić njivski (Ranunculus arvensis)
l      poljska gorušica (Sinapsis arvensis)
l      kereće grožđe (Solanum nigrum)
l      mišjakinja (Stellaria media)
l      ljubičica poljska (Viola arvensis)
l      boca obična (Xanthium strumarium)
l      poponac (Convolvulus arvensis)
l      broćika lepuša (Gallium aparine)
l      dvornik obični (Polygonum lapathifolium)
l      čestoslavica (Veronica hederifolia)

Usev

Pšenica

Suncokret  
tolerantan na 

tribenuron-metil 

Količina primene Vreme primene Utrošak vode Karenca
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Totalni sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih  
travnih i širokolisnih korova.

Aktivna materija: Glifosat-IPA so 480 g/l; Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL)

DELOVANJE

KLASTER SL® je totalni, sistemični herbicid koji se primenjuje folijarno. 
Mehanizam delovanja se ispoljava inhibiranjem biosinteze aminokise-
lina. 

Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): G.

Preporuke i napomene vezane za primenu:
Ne sme se primenjivati u zasadima voća i vinove loze mlađim od 4 go-
dine. Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intezitetu za-
korovljenosti, ranijim fazama porasta korova, povoljnijim vremenskim 
uslovima i sa manjom količinom vode. Veće količine preparata se pri-
menjuju pri jačem intezitetu zakorovljenosti, kasnijim fazama porasta 
korova, nepovoljnim vremenskim uslovima i sa većom količinom vode. 
Sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i zasade i zelene delove voća 
i vinove loze.
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Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih  
uskolisnih korova u usevu soje.

Aktivna materija: Kvizalofop-P-Tefuril 40 g/l; Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

DELOVANJE

Montana® je selektivni, sistemični herbicid 
koji se usvaja folijarno. Inhibira acetil CoA  
karboksilazu (ACCaze) i blokira sintezu  
masnih kiselina. Spada u hemijsku 
grupu ariloksifenoksipropionata.

Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): A.

Preporuke i napomene vezane za primenu:
l       Montana 40-EC® ne mešati sa  

herbicidima koji se koriste za  
suzbijanje širokolisnih korova.

SPEKTAR DELOVANJA

Jednogodišnji uskolisni korovi:

l      veliki muhar (Echinochloa crus-galli)
l      svračica crvena (Digitaria sanguinalis)
l      muhar sivi (Setaria glauca)
l      muhar zeleni (S. viridis)

0,8-2 l/ha Posle nicanja 
soje, kada su 

korovi u fazi 2-5 
listova

200-400 l/ha Obezbeđena  
vremenom  

primene

Višegodišnji uskolisni (travni) korovi:

l       sirak divlji iz semena i  
rizoma (Sorghum halepense)

Usev

soja

Količina primene Vreme primene Utrošak vode Karenca

1 l

250 ml

5 l



1 l

500 ml

250 ml

29



30



31



32



SARACEN MAX je sistemični (translokacioni) selektivni herbicid na bazi dve aktivne materije 
Florasulama i tribenuron-metila koji se koristi za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici.

Aktivna materija: : Florasulam 200 g/kg + Tribenuron-metil 600 g/kg;  
Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG) 

SPEKTAR DELOVANJA

Širokolisni korovi:

l      palamida njivska (Cirsium arvense), 
l      broćika lepuša (Galium aparine), 
l      broćika obična (Galium mollugo),
l      vijušac (Bilderdykia convolvulus), 
l      bulka obična (Papaver rhoeas), 
l      kostriš (Senecio vernalis), 
l      tarčužak (Capsella bursa-pastoris),

25 g/ha
(0,25 g/ 100 m2)

Od faze drugog  
lista do pojave 

zastavičara  
(faze 12-39 BBCH) 

skale

200 – 400 L/ha Obezbedjena
vremenom

primene

l      pepeljuga obična (Chenopodium album), 
l      crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), 
l      gorušica (Sinapis arvensis), 
l      mišjakinja obična (Stellaria media)
l      popanac njivski (Convolvulus arvensis), 
l      kamilica bezmirisna (Matricaria indora), 
l      Vrste korova koje slabo suzbija:
l      persijska čestoslavica (Veronica persica)

Usev

Pšenica

Količina primene Vreme primene Utrošak vode Karenca

BASE

CYAN MAGENTA YELLOW BLACKP 2408CP 032C

FILL IN DIMENSIONS (WXH)

Country SERBIA Single label

Product SKU India 10043198 Base for Booklet 215 x 42 mm

Product SKU FMC 15143170 Booklet x

Product SKU Description ARACEN MAX,80WG,48x25gr,SE#Serbia Number of pages (Booklet) x

Label SKU India 10045955 Carton label

Label SKU FMC 45060990 Preprinted Material

Label SKU Description E,SARACEN MAX,80WG,25GR,SE#RS,M/F,R1

Label SKU (earlier version(s)) 10045670 45060724

SARACEN®MAX 
Хербицид

25gr

ПАЖЊА
GHS09
Обавештења 
о опасности: 
H410. 
Обавештења о
мерама 
предострожности: P273, P391, 
P501.
Додатна обавештења о 
опасности: EUH208, EUH401.
Додатна ознака безбедности: SP 
1, SPo 2, SPa 1

вододисперзибилне грануле (WG)
САДРЖИ:
Активнe супстанцe:
Florasulam 200 g/kg 
(20% w/w)

Рок употребе: 2 године
Датум производње и број шарже: одштампани на паковању 
Произвођач: FMC Agricultural Solutions A/S, Danska

Tribenuron-metil 600 g/kg (60% w/w)
ПРИМЕНА: SARACEN MAX je 
селективни хербицид за сузбијање 
широколисних корова у пшеници.

ПРОИЗВОЂАЧ: FMC Agricultural 
Solutions A/S, Danska

ЗАСТУПНИК: Fitonova d.o.o., 
Милице Шуваковић 2б, 11080 
Земун-Београд

Решење о регистрацији 
(МПИЗЖС): 321-01-1023/2016-11 
од 31.10.2016.  и измена 321-01-
1114/2020-11 од 30.07.2020.

ПРЕ УПОТРЕБЕ СРЕДСТВА ЗА 
ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО 
ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ И 
ПРАТЕЋЕ УПУТСТВО (испод 
горње странице) 

10043198,15143170_10045955,45060990,SERBIA

10043198,15143170_10045955,45060990,SERBIA

215 x 42 - 10043198,15143170_10045955,45060990_E,SARACEN MAX,80WG,25GR,SE#RS,MF,R1.indd   1 04/08/2020   11:09

DELOVANJE

Preparat  SARACEN MAX je selektivni, sistemični (translokacioni) 
herbicid koji je kombinacija dve aktivne materije, florasulama koji 
spada u grupu triazolopirimidina i tribenuron-metil-a, koji spada u 
grupu sulfonilurea. Oba ova herbicida deluju kao inhibitori acetolaktat 
sintetaze (ALS). 

Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): B

Preporuke i napomene vezane za primenu:
l       Herbicidi koji vrše inhibiciju ALS (inhibicija acetolaktat sintetaze) 

a u koje spadaju tribenuron-metil i florasulam svrstani su u grupu 
visokorizičnih za nastajanje rezistentnosti.

l      Ne sme se primenjivati u ukrasnom bilju.
l       Ukoliko dođe do preoravanja parcele ili prevremenog skidanja 

useva na tretiranim površinama 30 dana nakon primene preparata, 
mogu se ponovo sejati strna žita, kukuruz i suncokret tolerantan na 
tribenuron-metil.

25 g

100 g
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SPEED 400-SC® je selektivni  herbicid za suzbijanje jednogodišnjih  
i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kupusa.

Aktivna materija: Metazahlor 400 g/l; Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

SPEKTAR DELOVANJA

l      Štir obični (Amaranthus retroflexus)
l      pepeljuga obična (Chenopodium album)
l      veliki muhar (Echinochloa crus-galli)
l      gorušica (Sinapis arvensis)
l      pomoćnica obična  (Solanum nigrum) 
l      sirak divlji iz semena (Sorghum halepense)
l      tušt obični (Portulaca oleracea)
l      teofrastova lipica (Abutilion teophrasti)

2-2,5 l/ha 
(20-25 ml / 100m2)

200 – 400 L/haTretiranje 5-6  
dana nakon
rasadjivanja  

kupusa
(BBCH 12-18)

70 dana

l      vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
l      palamida njivska (Cirsium arvense)
l      poponac njivski (Convolvulus arvensis)
l      tatula obična (Datura stramonium)
l      lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
l      grkuša (Picris hieracioides)
l      dvornik ptičiji (Polygonum aviculare)
l      dvornik obični (Poligonum persicaria)

Usev

Kupus

Količina primene Vreme primene Utrošak vode Karenca

1 l

250 ml

5 l

400-SC®

DELOVANJE

SPEED 400-SC® je selektivni translokacioni  herbicid. Inhibitor  
ergosterola. Inhibira VLCFA (inhibicija ćelijske deobe).  

Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): K3.

Preporuke i napomene vezane za primenu:
l       Pre setve bilo kog narednog useva u plodoredu nakon primene 

SPEED 400-SC®  neophodno je oranje na dubinu od 15 cm. 
l       Primena sredstva za zaštitu bilja na bazi aktivne supstance 

metazahlor zahteva dobro pripremljeno zemljište. U slučaju da zeml-
jište nije dobro pripremljeno može doći do proređivanja sklopa. 

l       U slučaju obilnih padavina posle primene aktivne supstance 
metazahlor na lakšim zemljištima (<3% humusa) može doći do 
prolaznog zastoja u porastu useva, bez efekta na prinos.

l       Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini:  
Jednom na istoj površini svake treće godine.



SPEKTOR OD® je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih  
i višegodišnjih korova u usevu pšenice. 

Aktivna materija: Jodosulfuron metil natrijum 25 g/l + Amidosulfuron 100 g/l + mefenpir-dietil 250 g/l; 
Formulacija: Uljna disperzija (OD).

SPEKTAR DELOVANJA

Jednogodišnji uskolisni korovi:

Širokolisni korovi: 
l      zečji mak (Adonis aestivalis)
l      njivski vijušac (Bilderdykia convolvulus)
l      tarčužak (Capsella bursa-pastoris)
l      palamida njivska (Cirsium arvense)
l      žavornjak (Consolida regalis)
l      prilepača (Galium aparine)

l      mrtva kopriva crvena (Lamium amplexicaule)
l      kamilica bezmirisna (Matricaria inodora)
l      bulka (Papaver rhoeas)
l      gorušica (Sinapsys arvensis)
l      čistac jednogišnji (Stachys annual)
l      čestoslavica poljska (Veronica hideryfolia)
l      poponac (Convolvulus arvensis)
l      obični graor (Lathyrus tuberosus)

0,15 l/ha
(1,5 ml / 100m2)

Usev

Pšenica

Količina primene Vreme primene Utrošak vode Karenca

1 l

250 ml

5 l

Kada je pšenica  
u fazi 3 lista pa

 do pojave
 zastavičara 
(faze 13-39

 BBCH) skale

Obezbedjena
vremenom

primene

200 – 400 L/ha 

DELOVANJE

SPEКTOR OD® je selektivni translokacioni herbicid u čijem sastavu se  
nalaze aktivne materije amidosulfuron i jodosulfuron koji inhibiraju  
sintezu biljne aminokiseline (acetohidroksilne sinteze-AHAS).

Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): B

Preporuke i napomene vezane za primenu:
l       Ne sme primenjivati ukoliko se nakon primene očekuju mrazevi i ako 

su usevi pod stresom (oštećeni mrazom, sušom, visokim temperatu-
rama ili štetnim organizmima). U tretirane useve pšenice ne sme se 
usejavati detelina i slični usevi.

l       Ukoliko dođe do preoravanja ili propadanja useva na tretiranim 
površinama se posle 15 dana mogu sejati jara pšenica i jari ječam 
ponovo, a kukuruz uz oranje posle 30 dana

l       Na tretiranim površinama posle primene sredstva za zaštitu bilja 
mogu se sejati: uljana repica i lucerka posle 120 dana i šećerna repa i 
suncokret posle godinu dana.

l       Ne sme se primenjivati na kraškim poljima i na vrlo slabo humusnim 
zemljištima (<1% humusa).

l       Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom
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Tomigan® je selektivni sistematični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u zasadu voća, 
vinove loze, usevu kukuruza, strnih žita i na pašnjacima.

Aktivna materija: Fluroksipir-meptil 360 g/l; Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC). 

DELOVANJE

Tomigan® je selektivni sistemični herbicid koji spada u hemijsku grupu 
Derivata piridin-karboksilne kiseline. Svoj mehanizam delovanja ispol-
java kao indolsirćetna kiselina tj. kao hormonalni herbicid – sintetički 
auksin. Izaziva karakteristične simptome kovrdžanja lišća.  

Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): O.

Preporuke i napomene vezane za primenu:
l      Fitotoksičan je za širokolisne gajene biljke
l       Ne sme se upotrebljavati na u kraškim područjima  

i slabo humusnim zemljištima
l      Maksimalan broj tretmana: jednom 

SPEKTAR DELOVANJA

Jednogodišnji uskolisni korovi:

1) U količini 0,4 l/ha dobro suzbija: vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična
(Chenopodium album), broćika lepuša (Galium aparine), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), mišjakinja 
obična (Stellaria media).
2) U količini 0,6 l/ha dobro suzbija (pored navedenih u tački 1): ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), 
dimnjača obična (Fumaria officinalis), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), poponac njivski (Convolvolvulus 
arvensis), graori (Lathyrus sp.).
3) u količini 0,8 l/ha dobro suzbija (pored navedenih u tački 1 i 2): štir obični (Amaranthus retroflexus),
pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), tatula obična (Datura stramonium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), 
suncokret divlji (Helianthus annuus).
4) U količini 1 l/ha dobro suzbija (pored navedenih u tački 1,2 i 3): mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), 
stisnuša kravlja (Thlaspi arvense), jabuka vučja (Aristolochia clematitis), pelin crni (Artemisia vulgaris), ivanjsko 
cveće belo (Galium mollugo), ljutić puzeći (Ranunculus repens), ugaz obični (Roripa silvestris), štavelj obični 
(Rumex crispus), maslačak obični (Taraxacum officinale).
5) U količini 1,2 l/ha dobro suzbija (pored navedenih u tački 1, 2, 3 i 4): čestoslavica persijska (Veronica persica).
6) U količini 1,5 l/ha dobro suzbija (pored navedenih u tački 1, 2, 3, 4 i 5): gorčika obična (Sonchus oleraceus), 
lucerka (Medicago sativa), bokvica velika (Plantago major), detelina bela (Trifolium repens), kopriva obična 
(Urticae dioica).

1 l

250 ml

5 l
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1,5-2 l/ha (15-20 ml 
na 100 m2 ) 

U jarim žitima:  
0,6-1,2 l/ha

U ozimim žitima: 
0,4-0,8 l/ha

0,8 l/ha

1-1,5 l/ha

Kada su korovi u 
fazi intenzivnog 

porasta

Samostalno: Od 
trećeg lista do 

pojave zastavičara 
(13-39 BBCH skale)

U kombinaciji:  
0,4-0,5 l/ha  

Tomigan® + 10 g/
ha Messi 60 WG

Kada kukuruz ima 
3-6 listova  (13- 16 

BBCH skale)

Kada su korovi u 
fazi intenzivnog 

porasta

200-400 l/ha
Obezbedjena  

vremenom  
primene

Usev

Voće i vinova loza

Strna žita

Pašnjaci 

Kukuruz

Količina primene Vreme primene Utrošak vode Karenca

SPEKTAR DELOVANJA

Jednogodišnji uskolisni korovi:

7) U količini 0,4-0,5 l/ha + 10 g/ha Messi® 60 WG u usevu pšenice dobro suzbija: vidovčica crvena (Anagalis 
arvensis), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), žavornjak obični 
(Consolida regalis), broćika lepuša (Galium aparine), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), dvornik ptičiji 
(Polygonum aviculare), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media), palamida njivska 
(Cirsium arvense).
8) U količini 0,4-2 l/ha zadovoljavajuće suzbija: lipica teofrastova (Abutilon theopfrasti), vodopija obična 
(Cichorium intybus), nana (Mentha piperita), ljubičica šarena (Viola tricolor).
9) U količini 0,4-0,5 l/ha + 10 g/ha Messi® 60 WG u usevu pšenice zadovoljavajuće suzbija: štir obični (Amaran-
thus retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), čestoslavica bršljenasta (Veronica hederifolia), 
ljubičica poljska (Viola arvensis), poponac njivski (Convolvulus arvensis).
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Trifari WG – 50® je selektivni translokacioni herbicid širokog spektra delovanja 
za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe.

Aktivna materija: triflusulfuron metil 500 g/kg; Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG). 

DELOVANJE

Trifari WG – 50®  je selektivni, sistemični herbicid iz hemijske grupe 
sulfonylurea. Korovske biljke ga usvajaju lišćem i korenom. Mehanizam 
delovanja ispoljava kao inhibitor sinteze aminokiselina.  

Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): B

Preporuke i napomene vezane za primenu:
l       Ne sme se primenjivati ako se 3-5 sati posle tretiranja očekuju tem-

perature vazduha > 25° S ili noćni mrazevi
l      Tretiranje vršiti na temperaturama 7-25°S
l       Ukoliko dođe do prevremenog skidanja ili preoravanja useva, na 

tretiranim površinama se može sejati samo šećerna repa.
l       Prilikom primene treba voditi računa da ne dođe do zanošenja na 

susedne biljke.
l       U višekratnoj primeni ukupna količina sredstva za zaštitu bilja ne 

sme preći količinu od 80 g/ha.
l       Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini:  

jednom, u dvokratnoj primeni, na istoj površini.

SPEKTAR DELOVANJA

l      teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)
l      štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
l      obični štir (Amaranthus retroflexus)
l      dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
l      dvornik obični (Polygonum persicaria)
l      gorušica poljska (Sinapis arvensis)
l      pomoćnica obična (Solanum nigrum)

40 + 40 g/ha  
(0,4 g/100 m2) sam 
preparat Trifari WG – 
50®+0,5% okvašivača 

Megatron-90®

Kada je šećerna  
repa iznikla 70-90%, 

(faza BBCH 9-10),  
a drugo tretiranje kada 

je u fazi 2-4 lista  
(faza BBCH 12-14), 

odnosno 8-14 dana 
nakon prvog tretmana

Obezbedjena  
vremenom  

primene

200-400 l/ha

l      pepeljuga obična (Chenopodium album)
l      pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum) 
l      obična tatula (Datura stramonium)
l      njivski vijušac (Bilderdykia convolvulus)
l      njivska palamida (Cirsium arvense)
l      poponac njivski (Convolvulus arvensis) 
l      boca obična (Xanthium strumarium)

Usev

Šećerna repa

Količina primene Vreme primene Utrošak vode Karenca
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500 ml
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Avex C Extra je lokal-sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim  
delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače

Aktivna materija: : Cimoksanil 60 g/kg + Bakar hidroksid 461 g/kg;  
Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG).

DELOVANJE

AVEX C EXTRA je lokal-sistemični fungicid sa protek-
tivnim i kurativnim delovanjem. Predstavlja kombinaci-
ju dve aktivne materije sa potpuno različitim meha-
nizmima delovanja. Cimoksanil je fungicid sa lokalno 
sistemičnim, kurativnim i translaminarnim delovanjem. 
Bakar je preventivni, kontaktni fungicid/baktericid sa 
nespecifičnim mehanizmom delovanja.

Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 27; M1 

Preporuke i napomene vezane za primenu:
l           AVEX C EXTRA je kompatibilan sa većinom pes-

ticida. Ne mešati sa proizvodima alkalne reakcije 
(Bordovska čorba) i insekticidima kisele reakcije.        
     Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati 
dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda. 
Prilikom tank-miksa, ostaviti dovoljno vremena da 
se svaki proizvod smeša i rastvori.

l           Maksimalan broj tretiranja u toku godine je: u 
usevu krompira i paradajza 5 puta, a u zasadu 
vinove loze 4 puta. 

Plamenjača  
krompira

(Phytophthora  
infestans

Plamenjača
vinove loze

(Plasmopara 
viticola)

5 puta 

4 puta 

Usev

Krompir

Prouzrokovači
biljnih bolesti

Količina
primene

Utrošak
vode

Vreme 
primene Karenca 

Maksimalan
broj tretiranja
u toku godine

od 10 lista pa 
do žućenja 

lišća krompira 
(ВВСН 20-90

 od 9 listova pa 
sve do berbe 

(BBCH 

u fenofazama 
od 5-6 listova 
pa sve do 21 

dan pred berbu 
(BBCH 15-85)

300-1000
 l/ha

500-1200
l/ha

3 dana

21 dan

21 dan

2 Kg/ha
(20g/

100m2)

300 – 500 

Paradajz

Vinova
loza

45

20 g

200 g

1 kg

25 kg
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CIMOZATE M® је kontaktni i lokalno sistemični fungicid sa preventivnim,  
kurativnim i anti-sporulacionim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača  
plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

Aktivna materija: : Cimoksanil 40 g/kg + Mankozeb 400 g/kg; Formulacija: Kvašljivi prašak (WР)

DELOVANJE

CIMOZATE M® je kontaktni i lokalno sistemični fungicid sa 
preventivnim, kurativnim i anti-sporulacionim delovanjem za 
suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara 
viticola). CIMOZATE M® je kombinacija dve aktivne materije 
sa različitim načinom delovanja. Cimoksanil brzo prodire u 
listove i uništava patogene u toku prve polovine inkubacionog 
perioda. Poseduje preventivne, kurativne i anti-sporulacione 
osobine. Mankozeb ima preventivno kontaktno delovanje sa 
produženim efektima. On stvara zaštitni sloj na površini biljke i 
sprečava pojavu infekcije. 

Klasifikacija rezistentnosti (FRAC):  
Cimoksanil 27; Mankozeb M3

Preporuke i napomene vezane za primenu:
l       ne sme se mešati sa proizvodima alkalne reakcije  

(Bordovska čorba) i insekticidima kisele reakcije,
l       ukoliko je CIMOZATE M® primenjen prema preporukama  

datim u ovom uputstvu za upotrebu i u preporučenim  
količinama, proizvod nije fitotoksičan.

Plamenjača  
vinove loze

(Plasmopara viticola)
4 puta

Usev

Vinova
loza

Prouzrokovači
biljnih bolesti

Količina
primene

Utrošak
vode

Vreme 
primene Karenca 

Maksimalan
broj tretiranja
u toku godine

preventivno,
najkasnije po 
pojavi prvih  
simptoma

(BBCH 53-83)

Stone sorte 
21 dan, 

Vinske sorte 
42 dana

0,3%
(30 g u 

10 l vode)
500-1000

l/ha

30 g

300 g

1 kg



25 g

250 g

1 kg
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Preparat IMPACT 25 SC je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim  
i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti  
u jabuci, vinovoj lozi, pšenici i šećernoj repi. 

Aktivna materija: : Flutriafol 250 g/l; Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

DELOVANJE

IMPACT 25 SC je sistemični fungicid sa  
protektivnim, kurativnim i eradikativnim  
delovanjem. Svoj mehanizam delovanja  
ispoljava inhibicijom sitneze ergosterola.  

Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 3

Preporuke i napomene vezane za primenu:
l           Ne sme se mešati sa sredstvima jako  

kisele i jako alkalne reakcije

HELPING YOU GROWIMPACT 25 SC

Pepelnica  
(Podosphaera  

leucotricha)
Čađava pegavost 
lista i krastavost 

plodova (Venturia)
inaequalis)

Pepelnica  
vinove loze  

(Uncinula necator)

Pepelinaca (Erysi-
phe graminis), rđa 

stabla (Puccinia 
graminis), lisna 
rđa (Puccinia re-

condita), prugasta 
žuta rđa (Puccinia 
hordei), pegavost 

lista (Septoria 
ritici) i pegavost 
plevica (Septoria 

nodorum)

Pegavost  
lista  

(Cercospora  
beticola)

Po pojavi  
simptoma, a 

pre ostvarivanja 
uslova za širenje 

oboljenja

2 puta

Usev/
zasad

Jabuka

Prouzrokovači
biljnih bolesti

Količina
primene

Utrošak
vodeVreme primene Karenca 

Maksimalan
broj tretiranja
u toku godine

Posle  
precvetavanja  

(faze 69/71 BBCH) 
ili i ranije posle 

listanja (faze 17/19 
BBCH skale)

Tokom vegetacije, 
preventivno, pre 
sticanja uslova za 
primarno zaraža-
vanje, najbolje po 

precvetavanju (faze 
69/71 BBCH skale)

U toku faza 
vlatanja, klasanja i 
početka cvetanja 
(faze 30-69 BBCH 

skale)

14 dana

35 dana

0,015 – 
0,020% 

(1,5 – 2 ml u 
10 l vode), 
odnosno 
0,15 – 0,2 

l/ha

0,15 – 0,2 
l/ha

0,5 l/ha

0,25 l/ha

600 -  
1000 l/ha

200 -  
400 l/ha

Vinova 
loza

Šećerna 
repa

Pšenica

50 ml

250 ml
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ELBRUS® WG  je preventivni i kurativni fungicid na bazi dve aktivne  
materije koji se koristi za suzbijanje plamenjače krompira.    

Aktivna materija: : Cimoksanil 300 g/kg + Famoksadon 225 g/kg;  
Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)                                                                     

DELOVANJE

ELBRUS®WG  je kombinacija famoksadona i 
cimoksanila, koji se u svom delovanju među-
sobno dopunjuju tako što famoksadon deluje 
preventivno i kontaktno i sprečava formiranje 
zoospora, a cimoksanil deluje kurativno i zaus-
tavlja rast micelije i sporulaciju. 

Klasifikacija rezistentnosti (FRAC):  
27 cimoksanil; 11 famoksadon

Preporuke i napomene vezane za primenu:
l           Ukoliko je ELBRUS®WG primenjen prema  

preporukama datim u ovom uputstvu za  
upotrebu proizvod nije fitotoksičan.

Plamenjača  
krompira

(Phytophthora  
infestans

2-3 puta u 
intervalu od 7 

do 10 dana

Usev

Krompir

Prouzrokovači
biljnih bolesti

Količina
primene

Utrošak
vode

Vreme 
primene Karenca 

Maksimalan
broj tretiranja
u toku godine

Tretiranjem 
preventivno 
ili najkasnije 

kada se steknu 
uslovi za 

ostvarivanje 
zaraza

14 dana
400 g/ha
(4 g /100 

m2)
200-400

l/ha

6,8 g

400 g

6 g

80 g

400 g
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500 ml
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FUERZA® je kontaktni i lokalno sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i 
anti-sporulacionim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove 
loze (Plasmopara viticola).

Aktivna materija: : Cimoksanil 40 g/kg + Mankozeb 400 g/kg; Formulacija: Kvašljivi prašak (WР)

DELOVANJE

FUERZA® je kontaktni i lokalno sistemični fungicid sa preventivnim, ku-
rativnim i anti-sporulacionim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača 
plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). FUERZA® je kombinacija 
dve aktivne materije sa različitim načinom delovanja. Cimoksanil brzo 
prodire u listove i uništava patogene u toku prve polovine inkuba-
cionog perioda. Poseduje preventivne, kurativne i anti-sporulacione 
osobine. Mankozeb ima preventivno kontaktno delovanje sa produžen-
im efektima. On stvara zaštitni sloj na površini biljke i sprečava pojavu 
infekcije. 

Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): Cimoksanil 27; Mankozeb M3

Preporuke i napomene vezane za primenu:
l       не сме се мешати са производима алкалне реакције  

(Бордовска чорба) и инсектицидима киселе реакције,
l       уколико је FUERZA® примењен према препорукама  

датим у овом упутству за употребу и у препорученим 
количинама, производ није фитотоксичан.

Plamenjača  
vinove loze

(Plasmopara viticola)

Plamenjača
Krompira

(Phytophthora
 infestans)

Plamenjača
krastavca

(Phytophthora
 infestans)

3 Kg/ha

4 puta

3 puta

2 puta

Usev

Vinova
loza

Krompir 

Paradajz

Krastavac

Prouzrokovači
biljnih bolesti

Količina
primene

Utrošak
vode

Vreme 
primene Karenca 

Maksimalan
broj tretiranja
u toku godine

preventivno,
najkasnije po 
pojavi prvih  
simptoma

(BBCH 53-83)

Preventivno
pre sticanja

uslova za 
zaražavanje

Stone sorte 
21 dan, 

Vinske sorte 
42 dana

3 dana

14 dana

500-1000
l/ha

500 l/ha

200-400 l/ha

30 g

300 g

1 kg
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GEOXE® 50 WG je kontaktni fungicid koji se primenjuje preventivno, pred berbu,  
u zasadima jabuke, kruške i breskve za suzbijanje prouzrokovača  
truleži i propadanja plodova tokom čuvanja.

Aktivna materija: : Fludioksonil 500 g/kg; Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG).

DELOVANJE

GEOXE® 50 WG je fungicid na bazi aktivne materije fludioksonil, koja 
prema mehanizmu delovanja pripada grupi fenilpirola koja deluje na 
prenos osmotskog signala. Ovakav mehanizam delovanja primarno 
utiče na sprečavanje klijanja konidija, čime se sprečava infekcija. Pri-
menjuje se neposredno pred berbu ili u ranim fazama infekcije, kako bi 
se sprečilo propadanje plodova tokom skladištenja. 

Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): 11

Preporuke i napomene vezane za primenu:
l      Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja
l       Pre svake primene trebalo bi proveriti kompatibilnost  

mešanja sa drugim preparatima

Prouzrokovači  truleži  
uskladištenih  plodova: Penicilli-

um spp., Alternaria spp.,Rhisopus 
spp., Monilinia spp., Botrytis spp., 

Colletotrichum gloeosporioides

Prouzrokovači  truleži usk-
ladištenih plodova: Penicillium 

spp., Alternaria spp., Rhisopus spp., 
Monilinia spp., Botrytis spp., Colle-
tortichum gleosporoides.Penicilli-
um spp., Alternaria spp., Rhisopus 
spp., Monilinia spp., Botrytis spp., 

Colletortichum gleosporoides

0,4-0,45 
Kg/ha

2 puta

Usev

Jabuka 

Kruška

Prouzrokovači
biljnih bolesti

Količina
primene

Vreme 
primene Karenca 

Maksimalan
broj tretiranja
u toku godine

Tretiranje 14 i 
7 dana 

pred berbu, u 
fazi sazrevanja

3 dana

500 g

5 kg
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64

čađave



25 g

250 g

1 kg
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500 ml

100 ml
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10 g

100 g

500 g

1 kg
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250 g

500 g
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500 ml

100 ml
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Preventivni fungicid sa izraženim rezidualnim delovanjem za  
subijanje bolesti u voćarstvu i povrtarstvu.

Aktivna materija: Fluazinam 500 g/l; Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

DELOVANJE

VENPAN® 500 SC je fungicid koji zaustavlja klijanje spora, rast 
i penetraciju hifa, kao i sporulaciju fitopatogenih gljiva. Pošto 
deluje na više mesta, gljive teže mogu da razviju rezistentnost 
na fluazinam. Izuzetno je perzistentan što ga čini pogodnim za 
primenu u kišnim uslovima koji su povoljni za brz razvoj bolesti. 

Klasifikacija rezistentnosti (FRAC):  29 

Preporuke i napomene vezane za primenu:
l           VENPAN® 500 SC deluje odlično na pokretljivost zoospora 

kod prouzrokovača plamenjača, pa sprečava infekciju krtola 
krompira.

l          U zasadima jabuke VENPAN® 500 SC je specifičan preparat za 
suzbijanje crne pegavosti (Alternaria spp), primenom posle 
cvetanja.

VENPAN® 500 SC se primenjuje i za suzbijanje:
l           plamenjače korena jabuke (Phythophtora cactorum), 

potapanjem sadnica u 0,05% rastvor i držanjem najmanje 2 
sata,

l       plamenjače jagode (Phythophtora fragariae var. fragarie), na 
jagodi, potapanjem živića pre sadnje,

l       plamenjače maline (Phythophtora fragariae var rubi) na mali-
ni, potapanjem sadnica pre sadnje.l      

HELPING YOU GROW
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25 g

250 g

1 kg

85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



LAIDIR 10 CS је nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji 
se primenjuje za suzbijanje štetnih insekata u zasadu jabuke i u usevu pšenice. 

Aktivna materija: Lambda-cihalotrin 100 g/l; Formulacija: Mikrokapsulirane suspenzije (CS) 

DELOVANJE

LAIDIR 10 CS je nesistemični insekticid sa 
kontaktnim i digestivnim delovanjem. Deluje 
kao modulator natrijumovih kanala.

Klasifikacija rezistentnosti (IRAC): 3

Preporuke i napomene vezane za primenu:
l       Preparat ne mešati sa Bordovskom 

čorbom i preparatima alkalne reakcije. Za 
druga sredstva neophodna je prethodna 
provera kompatibilnosti.

Smotavac  
jabuke (Cydia 
pomonella), 
zelena vaš  

jabuke  
(Aphis pomi)

Žitna pijavica 
(Oulema 

melanopus)

0,05-0,075 l/ha  
(0,5 – 0,75 mL  

na 100 m2)

Po pojavi 
larvi prvog 

i drugog 
stupnja

2 puta400 l/ha 35 dana

1000 l/ha 1 put 14 dana

Pre 
ubušivanja 
gusenica 

smotavca i 
na početku 
formiranja 

kolonija vaši

Usev/
zasad

Jabuka

Pšenica

Štetočina Količina/koncentracija 
primene

Maksimalan
broj tretiranja u 

toku godine
Vreme 

primene Karenca Utrošak  
vode

0,01%  
(1ml u 10 l vode)

100 ml

50 ml
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250 ml

50 ml
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Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem,  
širokog spektra delovanja.

Aktivna materija: Acetamiprid 200 g/kg; Formulacija: Vodorastvorljivo prašivo (SP)

DELOVANJE

Monofos® 20 SP je insekticid sa kontaktnim i digestivnim 
delovanjem koji prvenstveno suzbija insekte sa usnim 
aparatom za sisanje. Spada u hemijsku grupu neonikoti-
noida i svoj mehanizam delovanja ispoljava kao agonist 
receptora za nikotin acetilholin koji se nalaze u central-
nom i perifernom nervnom sistemu insekata. Veoma 
dobro se translocira u biljkama.

Klasifikacija rezistentnosti (IRAC): 4A.

Preporuke i napomene vezane za primenu:
l       Može se mešati sa preparatima neutralne  

i slabo kisele reakcije.
l       Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom,  

i preparatima alkalne reakcije.

Zelena jabukina 
lisna vaš

(Aphis pomi)

*u postupku registracije

Usev

Jabuka

Prouzrokovači
biljnih bolesti

Količina
primene

Utrošak
vode

Vreme 
primene Karenca 

Maksimalan
broj tretiranja
u toku godine

Na početku 
formiranja 

kolonija 

2 puta 28 dana600-1000 l/ha0,02-
0,025%, 
odnosno 

(2-2,5 g  na 
10 l vode)
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l      
l      
l      

l      



106



107



108



250 ml

100 ml

25 ml

5 ml

109



Regulatori
rasta



ARSENAL је регулатор раста биљака (ретардант), смањује висину стабла и 
повећава отпорност усева озиме пшенице и јечма према полeгању.

ARSENAL се примењује у количини 0,75 - 1 l/ha (7,5-10 ml на 100 m2) у усеву 
озиме пшенице од почетка влатања до појаве листа заставичара (фаза 31-39 
BBCH скале) и усеву јечма од појаве другог коленца па до отварања рукавца 
заставичара, почетка влатања до краја класања, (фаза 32-47 BBCH скале) у циљу 
повећања отпорности према полeгању.

Начин примене: Фолијарно, прскањем и орошавањем, свим типовима уређаја 
за третирање са земље. Утрошак воде: 100-400 l/ha (1-4 l на 100 m2). Максималан 
број третирања: Једном, на истој површини у току године.  Третирање из 
ваздухоплова: Није дозвољено.

Напомена за примену: Препоручује се примена на земљиштима са пуно 
хранљивих материја и доста воде и у густом склопу усев. Препарат се не сме 
користити у усеву под стресом или усеву који је заостао у развоју услед 
неповољних временских услове, односно уколико је суша или прети опасност од 
мраза. ARSENAL је регулатор раста тако да учвршћује стабљику, смањује висину 
биљака и поспешује стварања целулозе и лигнина. Механизам деловања: etefon у 
биљкама прелази у etilen, природне биљни хормон за контролу вегетативног 
раста путем инхибиције синтезе auksina. Примењује се искључиво превентивно 
пре полегања. Најбољи резултат се постиже применом у тренутку интензивног 
раста усева.
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Припрема средства за третирање: Резервоар уређаја за примену напунити 
водом до пола и почети са мешањем, додати одмерену количину препарата, 
допунити резервоар водом. Током прскања наставити са мешањем.

Мешање са другим пестицидима: Уколико се меша са фунгицидима или 
инсектицидима, поштовати дужу каренцу као и ограничења за примену другог 
средства. Не препоручује се мешање са другим формулацијама без претходне 
провере физичке компатибилности.

Заношење: Приликом третирања мора се водити рачуна о заношењу. Спречити 
заношење на суседне усеве и површине.

Фитотоксичност: Примена овог средства за заштиту биља у условима који 
изазивају стрес усева (виске температуре, превише или недостатак влаге, 
присуство патогена или штеточина), може довести до појаве фитотоксичних 
ефеката на биљкама пшенице и јечма. Уколико је ARSENAL примењен према 
препорукама датим у овом упутству за употребу и у препорученим количинама, 
производ није фитотоксичан.

НАПОМЕНА: - Забрањена је примена средства за заштиту биља у водозаштитним 
зонама за изворишта вода и водоснабдевање становништва. 

Негативно деловање средства за заштиту биља: 
-На организме у води: Токсично по живи свет у води са дуготрајним 
последицама. Спречити доспевање средства за заштиту биља у воде и 
канализациону мрежу.
-На воде: Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити 
контаминацију вода, дренажних система, отворених одводних система или места 
где је могуће сливање кише са третираних површина у површинске воде, 
третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

КАРЕНЦА: обезбеђена временом примене за пшеницу и јечам. РАДНА 
КАРЕНЦА: 6 сати. ТОЛЕРАНЦА - МДК: 1,0 mg/kg за пшеницу и јечам. 
ДЕГРАДАЦИЈА ПЕСТИЦИДА: DT50 у земљишту 16,5 дана DT50 у води 2,4 дана.

Обавештења о опасности: H290 Може бити корозивно за метале. H314 Изазива 
тешке опекотине коже и оштећење ока. H335 Може да изазове иритацију 
респираторних органа. H411 Токсично по живи свет у води са дуготрајним 
последицама. Додатна обавештења о опасности: EUH401 Придржавати се 
упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну 
средину. EUH071 Корозивно за респираторне органе. Обавештење о мерама 
предострожности – опште P102 Чувати ван домашаја деце. Обавештења о 
мерама предострожности –превенција: P234 Чувати само у оригиналној 
амбалажи P260 Не удисати прашину / дим / гас / маглу / пару / спреј. P264 Опрати 
руке детаљно након руковања. P270 Не јести, не пити и не пушити приликом 
руковања овим производом. P280 Носити заштитне рукавице / заштитну одећу / 
заштиту за очи / заштиту за лице. Обавештења о мерама предострожности 
–реаговање: P303+P361+P353 АКО ДОСПЕ НА КОЖУ (или косу): Одмах скинути 
сву контаминирану одећу. Испрати кожу водом / тушем. P304+P340 АКО СЕ 
УДАХНЕ: Изнети особу на свеж ваздух и ставити је у положај који олакшава 
дисање. P305+P351+P338 АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико 
минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће 
учинити. Наставити са испирањем. P310 Одмах позвати ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ 
ТРОВАЊА / лекара. P391 Сакупити просути садржај. Обавештења о мерама 
предострожности – складиштење: P403+P233 Складиштити на добро 
проветреном месту. Држати амбалажу чврсто затвореном. P405 Складиштити 
под кључем. Обавештење о мерама предострожности – одлагање: P501 
Одлагање садржаја / амбалаже у складу са националним прописима. SP 1 Опште 
додатне ознаке безбедности: -Спречити загађење вода средством за заштиту 
биља или његовом амбалажом. -Уређаје за примену средства за заштиту биља не 
чистити у близини површинских вода. SPe 3 Посебне додатне ознаке 
безбедности зa заштиту животне средине: Због заштите водених организама / 
нециљаног биља / нециљаних зглавкара / инсеката треба поштовати зоне 
безбедности од 5 m до непољопривредне / водене површине. SPo 2Посебне 
додатне ознаке безбедности за кориснике: После примене средства за 
заштиту биља опрати заштитну одећу.

СИМПТОМИ И ЗНАЦИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ 
Симптоми и знаци тровања: Ако дође до тровања, или се сумња на тровање, 
рад треба сместа прекинути, приступити давању прве помоћи, а потом 
интоксицираног одвести до лекара, односно обезбедити медицински третман. 
Прва помоћ и лечење: Ако препарат дође у додир са кожом, кожу опрати водом. 
Ако инфицира очи, око испрати са пуно воде, и испирати најмање 15-20 минута. 
Када се прогута, а особа је при свести, уста му се испирају водом, дају му се једна, 
или две чаше воде да попије, а након тога води се лекару. Терапија: терапија је 
симптоматска и посматрање. Антидот: Нема познатог специфичног антидота.

У случају сумње на тровање обратити се лекару. Лекар по потреби консултује:
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
Национални центар за контролу тровања
Црнотравска 17, Београд
Дежурни телефон: (24 часа дневно): 011 360 84 40

Превентивне мере и поступци: При раду са овим препаратом придржавати се 
основних упутстава за рад и руковање хемикалијама. Избећи додир са кожом, 
очима и радном одећом, као и удисање. Лична заштитна опрема: приликом 
припреме: заштитне рукавице, одећа, наочаре / маска за лице. Током третирање: 
заштитне рукавице, одећа, наочаре / маска за лице (када се третирање врши 
помоћу уређаја који поседују затворену кабину, опремљену са филтерима који 
прочишћавају ваздух, горе наведена опрема се не користи). После примене 
опрати заштитну одећу.

Чишћење уређаја за примену: Одмах после примене потпуно испразнити 
уређај за примену. Добро испрати резервоар, крила и дизне чистом водом. Не 
прати прскалицу у близини водених површина и водотокова. Воду од чишћење 
треба утрошити на површини на којој је третман извршен.

Складиштење: ARSENAL је неопходно чувати у чврсто затвореној, оригиналном 
паковању, на тамном, хладном и сувом месту, са добром вентилацијом. Препарат 
треба чувати одвојено од хране, пића и сточне хране. Чувати ван дохвата деце и 
неовлашћених особа.

Поступањe у случајевима испуштања у животну средину: Уколико је дошло 
до неконтролисаног ослобађања великих количина препарата (при транспорту, 
складиштењу, итд.) неопходно је уз примену одговарајуће заштитне опреме 
покупити препарат и сместити га у затворене контејнере. Препарат који је просут 
ван места употребе треба покупити песком, земљом или пиљевином и као такав 
складиштити у судове, док се не обезбеди дефинитивно одлагање тог отпада.

Руковање испражњеном амбалажом: Испражњену амбалажу испрати 
поступком троструког испирања или поступком испирања под притиском. 
Поступак троструког испирања: 1) садржај амбалаже испразнити у резервоар 
прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди; 2) додати воду до 1/3 запремине 
амбалаже; 3) амбалажу затворити и садржај снажно промућкати; 4) садржај 
амбалаже сипати у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди. 
Поступак поновити два пута. Испрану амбалажу пробушити на три места и тако је 
учинити неупотребљивом. Забрањено је поново користити амбалажу 
средства за заштиту биља или ту амбалажу користити у неке друге сврхе! Са 
испражњеном амбалажом поступити у складу са прописима којима се уређује 
амбалажа и амбалажни отпад.

ARSENAL се мора користити само према препорукама из овог упутства за 
употребу. Произвођач неће бити одговоран за губитке или штете изазване 
неправилном употребом овог производа. Корисник преузима сав ризик у случају 
непрепоручене примене. 

Дозвола за стављање у промет: Решење Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Србије број: 321-01-2008/2019-11 од дана 
27.03.2020.

Произвођач: Sharda Cropchem Ltd, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile 
Parle (West), 400056 Mumbai – India.

Заступник: ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 11030 Београд, Србија.

Увозник и дистрибутер: Агроарм доо, Моше Пијаде 19 Б, 11224 Врчин, 
Република Србија.

Паковано у: JUGO-HEM doo, Индустријска 20, 16000 Лесковац.

Рок трајања: 2 годинe у условима правилног складиштења у оригиналном 
неотвореном и неоштећеном паковању. Датум производње и број шарже су 
утиснути на паковању.

РЕГУЛАТОР РАСТА БИЉАКА 
КОНЦЕНТРОВАНИ РАСТВОР БЕЗБОЈНА ТЕЧНОСТ (SL)

САСТАВ ПРЕПАРАТА (активна супстанца):

Генерички назив:  etefon
Хемијски назив (IUPAC): 2-hloretilfosfonska kiselina
Садржај: 480 ± 24 g/l
                                                    Техничка чистоћа: min 91 %
                                                    CAS број: 16672-87-0

ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ!

ARSENAL

ОПАСНОСТ

ARSENAL®   je regulator rasta biljaka (retardant), smanjuje visinu stabla  
i povećava otpornost useva ozime pšenice i ječma prema poleganju.

Aktivna materija: Etefon 480 g/l; Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL)

DELOVANJE

ARSENAL® , odnosno aktivna materija etefon deluje 
tako što u tretriranim biljkama dobija drugi hemijski 
oblik – etilen. Kod strnih žita etilen dovodi do skraćivanja 
internodija, a takodje i do pojačanog stvaranja celuloze i 
lignina, što dovodi do otpornosti na poleganje.  

Preporuke i napomene vezane za primenu:
l       Preporučuje se primena na zemljištima sa puno  

hranljivih materija i dosta vode i u gustom sklopu. 
l       Preparat se ne sme koristiti u usevu pod stresom ili 

usevu koji je zaostao u razvoju usled nepovoljnih 
vremenskih uslove, odnosno ukoliko je suša ili preti 
opasnost od mraza.

l       Primenjuje se isključivo preventivno pre poleganja. 
l       Najbolji rezultat se postiže primenom u trenutku 

intenzivnog rasta useva.

0,75 - 1 l/ha

Usev

Ozima
pšenica

Ječam 

Količina
primene

Utrošak
vode

Vreme 
primene Karenca 

Maksimalan
broj tretiranja
u toku godine

Od početka vlatanja 
do pojave lista zastavičara

(faza 31-39 BBCH sk

Od pojave drugog kolenca pa 
do otvaranja rukavca zastavičara

(faza 32-47 BBCH sk

ARSENAL је регулатор раста биљака (ретардант), смањује висину стабла и 
повећава отпорност усева озиме пшенице и јечма према полeгању.

ARSENAL се примењује у количини 0,75 - 1 l/ha (7,5-10 ml на 100 m2) у усеву 
озиме пшенице од почетка влатања до појаве листа заставичара (фаза 31-39 
BBCH скале) и усеву јечма од појаве другог коленца па до отварања рукавца 
заставичара, почетка влатања до краја класања, (фаза 32-47 BBCH скале) у циљу 
повећања отпорности према полeгању.

Начин примене: Фолијарно, прскањем и орошавањем, свим типовима уређаја 
за третирање са земље. Утрошак воде: 100-400 l/ha (1-4 l на 100 m2). Максималан 
број третирања: Једном, на истој површини у току године.  Третирање из 
ваздухоплова: Није дозвољено.

Напомена за примену: Препоручује се примена на земљиштима са пуно 
хранљивих материја и доста воде и у густом склопу усев. Препарат се не сме 
користити у усеву под стресом или усеву који је заостао у развоју услед 
неповољних временских услове, односно уколико је суша или прети опасност од 
мраза. ARSENAL је регулатор раста тако да учвршћује стабљику, смањује висину 
биљака и поспешује стварања целулозе и лигнина. Механизам деловања: etefon у 
биљкама прелази у etilen, природне биљни хормон за контролу вегетативног 
раста путем инхибиције синтезе auksina. Примењује се искључиво превентивно 
пре полегања. Најбољи резултат се постиже применом у тренутку интензивног 
раста усева.
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Припрема средства за третирање: Резервоар уређаја за примену напунити 
водом до пола и почети са мешањем, додати одмерену количину препарата, 
допунити резервоар водом. Током прскања наставити са мешањем.

Мешање са другим пестицидима: Уколико се меша са фунгицидима или 
инсектицидима, поштовати дужу каренцу као и ограничења за примену другог 
средства. Не препоручује се мешање са другим формулацијама без претходне 
провере физичке компатибилности.

Заношење: Приликом третирања мора се водити рачуна о заношењу. Спречити 
заношење на суседне усеве и површине.

Фитотоксичност: Примена овог средства за заштиту биља у условима који 
изазивају стрес усева (виске температуре, превише или недостатак влаге, 
присуство патогена или штеточина), може довести до појаве фитотоксичних 
ефеката на биљкама пшенице и јечма. Уколико је ARSENAL примењен према 
препорукама датим у овом упутству за употребу и у препорученим количинама, 
производ није фитотоксичан.

НАПОМЕНА: - Забрањена је примена средства за заштиту биља у водозаштитним 
зонама за изворишта вода и водоснабдевање становништва. 

Негативно деловање средства за заштиту биља: 
-На организме у води: Токсично по живи свет у води са дуготрајним 
последицама. Спречити доспевање средства за заштиту биља у воде и 
канализациону мрежу.
-На воде: Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити 
контаминацију вода, дренажних система, отворених одводних система или места 
где је могуће сливање кише са третираних површина у површинске воде, 
третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

КАРЕНЦА: обезбеђена временом примене за пшеницу и јечам. РАДНА 
КАРЕНЦА: 6 сати. ТОЛЕРАНЦА - МДК: 1,0 mg/kg за пшеницу и јечам. 
ДЕГРАДАЦИЈА ПЕСТИЦИДА: DT50 у земљишту 16,5 дана DT50 у води 2,4 дана.

Обавештења о опасности: H290 Може бити корозивно за метале. H314 Изазива 
тешке опекотине коже и оштећење ока. H335 Може да изазове иритацију 
респираторних органа. H411 Токсично по живи свет у води са дуготрајним 
последицама. Додатна обавештења о опасности: EUH401 Придржавати се 
упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну 
средину. EUH071 Корозивно за респираторне органе. Обавештење о мерама 
предострожности – опште P102 Чувати ван домашаја деце. Обавештења о 
мерама предострожности –превенција: P234 Чувати само у оригиналној 
амбалажи P260 Не удисати прашину / дим / гас / маглу / пару / спреј. P264 Опрати 
руке детаљно након руковања. P270 Не јести, не пити и не пушити приликом 
руковања овим производом. P280 Носити заштитне рукавице / заштитну одећу / 
заштиту за очи / заштиту за лице. Обавештења о мерама предострожности 
–реаговање: P303+P361+P353 АКО ДОСПЕ НА КОЖУ (или косу): Одмах скинути 
сву контаминирану одећу. Испрати кожу водом / тушем. P304+P340 АКО СЕ 
УДАХНЕ: Изнети особу на свеж ваздух и ставити је у положај који олакшава 
дисање. P305+P351+P338 АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико 
минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће 
учинити. Наставити са испирањем. P310 Одмах позвати ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ 
ТРОВАЊА / лекара. P391 Сакупити просути садржај. Обавештења о мерама 
предострожности – складиштење: P403+P233 Складиштити на добро 
проветреном месту. Држати амбалажу чврсто затвореном. P405 Складиштити 
под кључем. Обавештење о мерама предострожности – одлагање: P501 
Одлагање садржаја / амбалаже у складу са националним прописима. SP 1 Опште 
додатне ознаке безбедности: -Спречити загађење вода средством за заштиту 
биља или његовом амбалажом. -Уређаје за примену средства за заштиту биља не 
чистити у близини површинских вода. SPe 3 Посебне додатне ознаке 
безбедности зa заштиту животне средине: Због заштите водених организама / 
нециљаног биља / нециљаних зглавкара / инсеката треба поштовати зоне 
безбедности од 5 m до непољопривредне / водене површине. SPo 2Посебне 
додатне ознаке безбедности за кориснике: После примене средства за 
заштиту биља опрати заштитну одећу.

СИМПТОМИ И ЗНАЦИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ 
Симптоми и знаци тровања: Ако дође до тровања, или се сумња на тровање, 
рад треба сместа прекинути, приступити давању прве помоћи, а потом 
интоксицираног одвести до лекара, односно обезбедити медицински третман. 
Прва помоћ и лечење: Ако препарат дође у додир са кожом, кожу опрати водом. 
Ако инфицира очи, око испрати са пуно воде, и испирати најмање 15-20 минута. 
Када се прогута, а особа је при свести, уста му се испирају водом, дају му се једна, 
или две чаше воде да попије, а након тога води се лекару. Терапија: терапија је 
симптоматска и посматрање. Антидот: Нема познатог специфичног антидота.

У случају сумње на тровање обратити се лекару. Лекар по потреби консултује:
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
Национални центар за контролу тровања
Црнотравска 17, Београд
Дежурни телефон: (24 часа дневно): 011 360 84 40

Превентивне мере и поступци: При раду са овим препаратом придржавати се 
основних упутстава за рад и руковање хемикалијама. Избећи додир са кожом, 
очима и радном одећом, као и удисање. Лична заштитна опрема: приликом 
припреме: заштитне рукавице, одећа, наочаре / маска за лице. Током третирање: 
заштитне рукавице, одећа, наочаре / маска за лице (када се третирање врши 
помоћу уређаја који поседују затворену кабину, опремљену са филтерима који 
прочишћавају ваздух, горе наведена опрема се не користи). После примене 
опрати заштитну одећу.

Чишћење уређаја за примену: Одмах после примене потпуно испразнити 
уређај за примену. Добро испрати резервоар, крила и дизне чистом водом. Не 
прати прскалицу у близини водених површина и водотокова. Воду од чишћење 
треба утрошити на површини на којој је третман извршен.

Складиштење: ARSENAL је неопходно чувати у чврсто затвореној, оригиналном 
паковању, на тамном, хладном и сувом месту, са добром вентилацијом. Препарат 
треба чувати одвојено од хране, пића и сточне хране. Чувати ван дохвата деце и 
неовлашћених особа.

Поступањe у случајевима испуштања у животну средину: Уколико је дошло 
до неконтролисаног ослобађања великих количина препарата (при транспорту, 
складиштењу, итд.) неопходно је уз примену одговарајуће заштитне опреме 
покупити препарат и сместити га у затворене контејнере. Препарат који је просут 
ван места употребе треба покупити песком, земљом или пиљевином и као такав 
складиштити у судове, док се не обезбеди дефинитивно одлагање тог отпада.

Руковање испражњеном амбалажом: Испражњену амбалажу испрати 
поступком троструког испирања или поступком испирања под притиском. 
Поступак троструког испирања: 1) садржај амбалаже испразнити у резервоар 
прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди; 2) додати воду до 1/3 запремине 
амбалаже; 3) амбалажу затворити и садржај снажно промућкати; 4) садржај 
амбалаже сипати у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди. 
Поступак поновити два пута. Испрану амбалажу пробушити на три места и тако је 
учинити неупотребљивом. Забрањено је поново користити амбалажу 
средства за заштиту биља или ту амбалажу користити у неке друге сврхе! Са 
испражњеном амбалажом поступити у складу са прописима којима се уређује 
амбалажа и амбалажни отпад.

ARSENAL се мора користити само према препорукама из овог упутства за 
употребу. Произвођач неће бити одговоран за губитке или штете изазване 
неправилном употребом овог производа. Корисник преузима сав ризик у случају 
непрепоручене примене. 

Дозвола за стављање у промет: Решење Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Србије број: 321-01-2008/2019-11 од дана 
27.03.2020.

Произвођач: Sharda Cropchem Ltd, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile 
Parle (West), 400056 Mumbai – India.

Заступник: ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 11030 Београд, Србија.

Увозник и дистрибутер: Агроарм доо, Моше Пијаде 19 Б, 11224 Врчин, 
Република Србија.

Паковано у: JUGO-HEM doo, Индустријска 20, 16000 Лесковац.

Рок трајања: 2 годинe у условима правилног складиштења у оригиналном 
неотвореном и неоштећеном паковању. Датум производње и број шарже су 
утиснути на паковању.

РЕГУЛАТОР РАСТА БИЉАКА 
КОНЦЕНТРОВАНИ РАСТВОР БЕЗБОЈНА ТЕЧНОСТ (SL)

САСТАВ ПРЕПАРАТА (активна супстанца):

Генерички назив:  etefon
Хемијски назив (IUPAC): 2-hloretilfosfonska kiselina
Садржај: 480 ± 24 g/l
                                                    Техничка чистоћа: min 91 %
                                                    CAS број: 16672-87-0

ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ!

ARSENAL
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5 ml

100 ml
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100 ml

1 l
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Beleške



Beleške



DC BEOGRAD:
 
Dušan Marinković  062 370 132
Saša Životić  062 438 034
Silvana Milanović 062 370 107
Marko Jojić  062 380 747

CENTRALNA SRBIJA:
 
Miloš Čeković 
 064 821 9581

VOJVODINA:
 
Ranko Njegovan 
 064 821 4532 

JUŽNA SRBIJA
 
Marko Mladenović 
 064 821 9584

DC NIŠ:
 
Predrag Petrović  062 380 841 
Dragan Djaković  064 821 9597

DC ČAČAK:
 
Milojica Pešić  062 380 535
Dragan Djaković  064 821 9597
Dušan Knežević  065 600 55 11

DC FUTOG I ZR:
 
Lazar Nenadov  062 438 066
Danijela Pendžić  062 380 834
Milan Savić  062 1747 467
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