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ПАЖЊА 
 

COMRADE 
 

фунгицид - средство за заштиту од гљивичних обољења 
концентрована суспензија крем боје (SC) 

 
САСТАВ ПРЕПАРАТА (активна супстанца): 
 
Генерички назив:  azoksistrobin 
Хемијски назив (IUPAC): (E)-2[2-]6-(2-cijanofenoksi)-pirimidin-4-iloksi[fenil]-3-metoksil akrilat 

Садржај: 200 ± 12 g/l 
Техничка чистоћа: min 97 % 
CAS број: 131860-33-8 

 
Генерички назив:  ciprokonazol 
Хемијски назив (IUPAC): (2RS, 3RS;2RS,3SR)-2-(4 hlorfenil)-3-ciklopropil-1-(1H1,2,4-triazol-1-

il)-butan-2-ol 
Садржај: 80 ± 8 g/l 
Техничка чистоћа min: 98 % 
CAS број: 94361-06-5 

 
 

Пре примене средства за заштиту биља обавезно прочитати етикету! 
 
ДЕЛОВАЊЕ  
COMRADE је системичним фунгицид са протективним, куративним и ерадикативним деловањем 
за сузбијање проузроковача пепелнице и палежи класа у усеву пшенице и пегавости листа у 
усеву шећерне репе. 
 
ПРИМЕНА 
COMRADE се примењује у усеву пшенице за сузбијање проузроковача пепелнице (Еrysiphae 
graminis) и палежи класа (Fusarium spp.) у количини 1 l/ha (10 ml на 100 m2) за сузбијање 
проузроковача пепелнице (Еrysiphae graminis) третирањем по појави првих симптома а пре 
појаве услова за ширење болести у фази влатања, класања и цветања и за сузбијање 
проузроковача палежи класа (Fusarium spp.) третирањем од краја класања до пуног цветања 
(фазе 59-64 BBCH скале) и 
 
у усеву шећерне репе за сузбијање проузроковача пегавости листа (Cercospora beticola) у 
количини 0,75 l/ha (7,5 ml на 100m2) први третман треба извршити након појаве симптома, у 
моменту кад интензитет заразе достигне 5 %, а други у зависности од услова за ширење 
обољења (три недеље после првог третмана).  
 
Начин примене: Фолијарно, прскањем и орошавањем, свим типовима уређаја за примену са 
земље. Максималан број третирања: Два пута, на истој површини у току године. Утрошак воде: 
200-400 l/ha (2-4 l на 100 m2) за пшеницу и 300-400 l/ha (3-4 l на 100 m2) за шећерну репу. 
Третирање из ваздухоплова: Није дозвољено. 
 
Напомена за примену: COMRADE је на бази две активне супстанце из различитих фунгицидних 
хемијских група чији механизми деловања се међусобно допуњују и смањују могућност појаве 
резистенције. Azoksistrobin из групе деривата strobilurina испољава протектлвна, ерадикативна, 
трансламинарна и системична својства. Инхибира милохондријалну респирацију (дисање) 
блокирањем транспорта електрона. Поседује антиспоруларну активност, инхибира клијање спора 



што изазива спречавање раста мицелија. Ciprokonazol из групе triazola је системични фунгицид 
са протективним, куративним и ерадикативним деловањем. Инхибира биосинтезу ергостерола 
гљива и на тај начин спречава њихов развој. Брзо се апсорбује у ћелије ткива биљака и зато брзо 
испољава своје системично деловање. 
 
ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ТРЕТИРАЊЕ 
Резервоар уређаја за примену напунити водом до пола и почети са мешањем. Додати потребну 
количину препарата претходно умешану у мало воде. Допунити резервоар водом уз непрестано 
мешање. Пре примене проверити да ли је опрема чиста и исправна. Калибрисањем обезбедити 
подједнако распршивање. 
 
МЕШАЊЕ СА ДРУГИМ ПЕСТИЦИДИМА 
Препарат се може мешати са већином фунгицида и инсектицида уз претходну проверу 
компатибилности. Уколико се меша са фунгицидима и инсектицидима, поштовати дужу каренцу и 
ограничења другог пестицида. 
 
ЗАНОШЕЊЕ  
Спречити заношење магле на суседне усеве као и заношење изван жељене површине на 
водотокове и друге водене површине. Не третирати под веома топлим и ветровитим условима. 
Особа која врши третман је одговорна да одреди да ли је прскалица одговарајућа, да је подеси 
како не би дошло до заношења.  
 
РЕЗИСТЕНТНОСТ 
Класификација резистентности Ciprokonazol; (FRAC): 3; Azoksistrobin; (FRAC): 11 На основу 
механизма деловања (делује инхибиторно на процесе дисања патогена) означен је као фунгицид 
умереног ризика за развој резистентности. Испитивана је и потврђена резистентност код 37 
различитих врста фитопатогених гљива на DMI фунгициде. Услед специфичног механизма 
деловања, постоји велики ризик развоја резистентности гљива на Qol фунгициде у које спада 
azoksistrobin. 
 
ФИТОТОКСИЧНОСТ 
Уколико је примењен према препорукама датим у овом упутству за употребу и у препорученим 
количинама, производ није фитотоксичан. 
 
НАПОМЕНА 
- Забрањена је примена средства за заштиту биља COMRADE у водозаштитним зонама за 
изворишта вода и водоснабдевање становништва. 
 
Негативно деловање средства за заштиту биља на водену животну средину: 
-На водене организме (токсичност): Веома токсично по водене организме, може изазвати 
дуготрајне штетне ефекте у воденој животној средини.  
-На воде (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 средства за заштиту биља и бербе, односно жетве): 
за пшеницу 45 дана и за шећерну репу 42 дана. 
 
РАДНА КАРЕНЦА (време у коме није дозвољен рад у пољу и заштићеном простору): До сушења 
депозита. 
 
ТОЛЕРАНЦА – МДК (максимално дозвољена количина остатака средства за заштиту биља):  
За пшеницу: azoksistrobin 0,5 mg/kg;  ciprokonazol 0,1 mg/kg. 
За шећерну репу: azoksistrobin 0,2 mg/kg;  ciprokonazol 0,1 mg/kg. 
 
ДЕГРАДАЦИЈА ПЕСТИЦИДА (полувреме разградње у природним условима): DT50 у земљишту: 
Azoksistrobin 1-4 недеље, на површини 11 дана; Ciprokonazol 3 месеца.  
 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
 
Обавештења о опасности: H302 Штетно ако се прогута.  



H361d Сумња се да може штетно да утиче на плодност 
или на плод. 

H317 Може да изазове алергијске реакције на кожи.  
H410 Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним 

последицама. 
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. 

P280 Носити заштитне рукавице / заштитну одећу / 
заштиту за очи / заштиту за лице. 

Обавештење о мерама 
предострожности – 
реаговање: 

P301+P312 АКО СЕ ПРОГУТА: Позвати ЦЕНТАР ЗА 
КОНТРОЛУ ТРОВАЊА /лекара/ ако се осећате 
лоше. 

P302+P352 АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Испрати са доста воде. 
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 кориснике: 

SPo 2 -После примене средства за заштиту биља опрати 
заштитну одећу. 

Посебне додатне ознаке 
безбедности за заштиту 
животне средине: 

SPe 3 -Због заштите водених организама, обезбедити 
зоне сигурности од 20 метара од површинских 
вода. 
-Због заштите нециљаних биљака и корисних 
артропода, обезбедити зоне сигурности, односно 
нетретирану површину дужине од 5 метара до 
непољопривредних површина. 

 
 
СИМПТОМИ И ЗНАЦИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ  
Удисање: Ако се након удисања испарења препарата појаве тегобе, изнети експонирану особу 
на чист ваздух, а након тога потражити савет лекара. Како након удисања може доћи до 
оштећења плућа, неопходан је посебан опрез.  
Контакт са кожом: Након контаминације коже неопходно је одмах скинути евентуално 
контаминирану одећу и кожу обилно опрати водом. Одмах се обратити лекару. Контаминирану 
одећу пре поновне употребе треба опрати. 
Контакт са очима: Ако препарат доспе у очи неопходно је обилно испирање водом у трајању од 
15-так минута (уз отворене очне капке), а након тога се обратити лекару. 
Гутање: Ако је препарат прогутан потребно је изазвати повраћање или испирање желуца, а 
након тога дати активни угаљ. Одмах се обратити лекару. 
При обраћању лекару обавезно понети налепницу са називом и / или саставом препарата.  
 
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 пазити да средство не доспе у очи, на кожу или одећу. Не удисати аеросол приликом 
третирања. Приликом припреме и употребе неопходно је носити одговарајућу заштитну опрему 



(приликом прскања респиратор), заштитно одело и хемијски резистентне чизме и рукавице, као и 
заштиту за очи / лице. Током рада не јести, пити ни пушити. По завршетку посла умити се 
(туширање, купање) и пресвући се.  Опрати и очистити сва употребљена заштитна средства / 
опрему. 
 
ЧИШЋЕЊЕ УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ 
Одмах после примене потпуно испразнити уређај за примену. Добро испрати резервоар, крила и 
дизне чистом водом. Воду којом је вршено чишћење треба утрошити на површини на којој је 
третман извршен. Уређај за примену не чистити у близини површинских вода. 
 
СКЛАДИШТЕЊЕ  
Чувати под кључем, ван домашаја деце, у добро затвореним, оригиналним посудама, на сувом 
месту са добром вентилацијом, изван места становања, одвојено од хране, пића и сточне хране. 
 
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. Течност од испирања 
(испирак) сипати у резервоар уређаја за примену. 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. 
 
НАПОМЕНА КОРИСНИКУ 
COMRADE 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 и заштите животне 
средине Републике Србије број: 321-01-1910/2013-11 од 15.12.2014. године. и Измена решења 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 321-01-2587/2013-11 од дана 
24.09.2015. и Измена решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 
321-01-2347/2015-11 од дана 23.07.2018. 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, 11000 Београд, Србија. 
 
Величина паковања у промету: 100 ml; 200 ml; 500 ml; 1 l; 5 l; 10 l; 20 l и 25 l. 
 
Рок трајања: 2 годинe у условима правилног складиштења у оригиналном неотвореном и 
неоштећеном паковању. Датум производње и број шарже су утиснути на паковању. 
 


