
 

   

GHS07    
ПАЖЊА   

  
SOILGUARD 0,5 GR 

 
инсектициди – средство за сузбијање штетних инсеката 

грануле за директну примену светло браон боје (GR) 
 
САСТАВ ПРЕПАРАТА (aктивна супстанца): 
 
Генерички назив:  teflutrin 
Хемијски назив (IUPAC): 2,3,5,6-tetrafluor-4-metilbenzil-(Z)-(1RS)-cis-3-(2-hlor-3,3,3-
trifloroprop-1-enil)-2,2-dimetil-ciklopropan-karboksilat 

Садржај: 5 ± 1,25 g/kg 
Техничка чистоћа: min 92 % 
CAS број: 79538-32-2 

 
 

Пре примене средства за заштиту биља обавезно прочитати етикету! 
 
ДЕЛОВАЊЕ 
SOILGUARD 0,5 GR је несистемични земљишни инсектицид са контактним и инхалационим 
деловањем за сузбијање ларви жичњака (Agriotes sp.) и кукурузне златице (Diabrotica virgifera). 
 
ПРИМЕНА 
SOILGUARD 0,5 GR се примењује у усеву кукуруза за сузбијање ларви жичњака (Agriotes 
sp.) и кукурузне златице (Diabrotica virgifera) у количини 15 kg/ha (150 g нa 100 m2) 
третирањем истовремено са сетвом (00 BBCH-скале). 
 
Начин примене: Примењује се директно на земљиште приликом сетве депоновањем у бразду 
(инкорпорацијом) око семена помоћу посебних уређаја (депозитора) за примену и дозирање 
гранулисаних инсектицида на сејалицама. Не меша се са водом. Максималан број третирања: 
Једном, у току године, на истој површини. Третирање из ваздухоплова: Није дозвољено. 
 
Напомена за примену: Производ показује умерен ниво сузбијања штеточина, а у неким 
случајевима може бити главна мера ограничавања њиховог броја. Да би се постигао 
задовољавајући ниво сузбијања, препоручује се употреба производа у комбинацији са другим 
агротехничким мерама сузбијања. SOILGUARD 0,5 GR има продужено деловање и до 90 дана 
после депоновања, а испуштање паре омогућавају бољу дифузију производа у земљишту. Није 
дозвољено растварање гранула у води или неки други начин примене као што је например 
разбацивање гранула по површини земљишта расипачима за минерално ђубриво. 
 
ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ТРЕТИРАЊЕ 
Сипати у депозитор одређену количину инсектицида директно из оригиналног паковања, 
претходно подешени на одређени проток гранула, тако да се резервоар не препуни како не би 
дошло до просипања гранула у току примене. 
 
МЕШАЊЕ СА ДРУГИМ ПЕСТИЦИДИМА 
Употребљава се самостално. Пре или после примене овог инсектицида могу се примењивати 
сва регистрована земљишна и фолијарна средства за заштиту биља. 
 
 
ФИТОТОКСИЧНОСТ 



Уколико је SOILGUARD 0,5 GR примењен према препорукама датим у овом упутству за 
употребу и у препорученим количинама, производ није фитотоксичан чак и када дође у 
директан контакт са семеном. 
 
ЗАНОШЕЊЕ 
- Спречити доспевање препарата ван третиране површине. 
 
РЕЗИСТЕНТНОСТ 
SOILGUARD 0,5 GR је инсектициди из групе piretroida. Делује на нервни систем инсекта јер 
ремети проток Na+ јона кроз нервнe мембранe. Инсектициди из ове групе на бази indoksakarba 
према IRAC листи сврстани су у 3A групу резистентности. Као део стратегије против стварања 
резистентности, између осталог, препоручује се употреба средстава само у дози примене, у 
случају потребе у периоду вегетације, вршење додатних третмана инсектицида на бази 
активних супстанци из других група са другачијим механизмима деловања. 
 
НАПОМЕНЕ 
-Грануле се не смеју остављати на површини земље. 
-На третираним површинама не дозволити приступ домаћим животињама најмање 28 дана од 
дана примене. 
-Забрањена је примена средства за заштиту биља у водозаштитним зонама за изворишта вода 
и водоснабдевање становништва. 
 
Негативно деловање средства за заштиту биља: 
На водене организме: Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама. 
Спречити доспевање средства за заштиту биља у воде (водотоци, језера и изворишта вода, 
бунари) и канализациону мрежу. 
Контаминација: Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити 
контаминацију вода (водотока, језера, изворишта вода и бунара) третирајући најмање 20 m 
удаљено од њих. 
 
КАРЕНЦА (време између последње примене пестицида пре бербе, односно жетве): 
Обезбеђена временом примене за кукуруз. 
 
РАДНА КАРЕНЦА (време у коме није дозвољен рад у пољу и заштићеном простору): 6 часова. 
 
ДЕГРАДАЦИЈА ПЕСТИЦИДА (полувреме разградње у природним условима): DT50 у 
земљишту: 150 дана (5°C), 24 дана (20°C) и 17 дана (30°C) . 
 
ТОЛЕРАНЦА - МДК (максимално дозвољена количина остатака средства за заштиту биља): 
0,05 mg/kg за кукуруз. 
 
 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
 
Обавештење о опасности:  H410 Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним 

последицама. 
Обавештења о мерама 
предострожности – општа: 

P101 Ако је потребан медицински савет, са собом 
понети амбалажу или етикету производа. 

P102 Чувати ван домашаја деце. 
 P103 Пре употребе прочитати информације на етикети. 
Додатно обавештење о 
опасности: 

EUH401 Придржавати се упутства за употребу да би се 
избегли ризици по здравље људи и животну 
средину. 

Обавештења о мерама 
предострожности – 
превенција: 

P270 Не јести, не пити и не пушити приликом руковања 
овим производом. 

P273 Избегавати испуштање / ослобађање у животну 
средину. 

Обавештења о мерама 
предострожности – 
реаговање: 

P391 Сакупити просути садржај. 



Обавештење о мерама 
предострожности – 
одлагање: 

P501 Одлагање садржаја / амбалаже у складу са 
националним прописима. 

Опште додатне ознаке 
безбедности: 

SP 1 
 

-Спречити загађење вода средством за заштиту 
биља или његовом амбалажом. 
-Уређаје за примену средства за заштиту биља не 
чистити у близини површинских вода. 
-Спречити загађење одводних канала са 
пољопривредних површина и путева. 

Посебне додатне ознаке 
безбедности за заштиту 
животне средине: 

SPe 5 Због заштите птица / дивљих врста сисара 
средство за заштиту биља се мора применити уз 
инкорпорацију у земљиште, укључујући и крајње 
редове. 

SPe 6 Због заштите птица / дивљих врста сисара расуто 
средство за заштиту биља треба уклонити. 

 
 
 
СИМПТОМИ И ЗНАЦИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ 
Симптоми и знаци тровања: Ако дође или се сумња на интоксикацију или алергијску реакцију, 
одмах престати са радом. Прва помоћ: Антидот: не постоји, применити симптоматско лечење. 
У случају гутања, ако се не осећате добро позовите центар за тровања или лекара. У случају 
удисања, извести експонирану особу на чист ваздух и обезбедити услове за одмор у позицији 
која омогућава лако дисање. 
  
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 
Обавезно је ношење личне заштитне опреме (одело, рукавице и штитник за очи / лице). С 
обзиром да препарат може деловати штетно при удисању, препоручује се заштита дисајних 
путева применом полумаске са одговарајућим филтером (FP1). Не јести, не пити и не пушити 
када се користи овај производ. Избегавати удисање прашине. Након употребе добро 
оперишите руке. 
 
ЧИШЋЕЊЕ УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ 
Након примене потпуно испразнити и очистити уређаје за примену (депозитор) како преостале 
гранула инсектицида током ноћи не би упиле влагу из ваздуха, слепиле се и проузроковале 
зачепљење уређаја. Очистити уређаје за примену водом или раствором детерџента користећи 
компресор за прање. 
 
СКЛАДИШТЕЊЕ  
Складиштити под кључем, ван домашаја деце, у добро затвореном оригиналном паковању, на 
сувом месту са добром вентилацијом, изван места становања, одвојено од хране, пића и 
сточне хране и не на директној сунчевој светлости. 
 
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 потребно је снажно протрести да би што мањи садржај средства за 
заштиту биља заостао у амбалажи. 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. 
 
НАПОМЕНА КОРИСНИКУ 
SOILGUARD 0,5 GR 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: 321-01-1764/2020-11 од 24.11.2020. године. 
 
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. 
 
Величина паковања у промету: 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g, 5 kg 10 kg, 20 kg и 25 kg. 
 
Рок трајања: 2 годинe у условима правилног складиштења у оригиналном неотвореном и 
неоштећеном паковању. Датум производње и број шарже су утиснути на паковању. 
 
 


