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ОПАСНОСТ 
 

MICLO 
 

фунгицид - средство за заштиту од гљивичних обољења  
емулзија уље у води беж бој (EW) 

 
САСТАВ ПРЕПАРАТА (активна супстанца): 
 
Генерички назив:  miklobutanil 
Хемијски назив (IUPAC): 2-p-hlorfenil-2-(1H)-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)heksannitril  

Садржај: 200 ± 12 g/l 
                                                    Техничка чистоћа: min 98 % 
                                                    CAS број: 88671-89-0 
Растварач:   Solvesso 200 ND око 260 g/l 
 
 

Пре примене средства за заштиту биља обавезно прочитати етикету! 
 
ДЕЛОВАЊЕ  
MICLO је системични фунгицид са превентивним, куративним и ерадикативним деловањем за 
сузбијање проузроковача пепелнице у засадима винове лозе и јабуке. 
 
ПРИМЕНА 
MICLO се примењује у засаду винове лозе за сузбијање проузроковача пепелнице (Uncinula 
necator) у количини 0,1125-0,225 l/ha (1,125-2,25 ml/100m²) превентивно и по појави првих 
симптома од фазе три развијена листа до почетка формирања плодова (фазе 13-71 BBCH скале) 
и 
 
у засаду јабуке са сузбијање проузроковача пепелнице (Podosphaera leucotricha) у 
концентрацији 0,015 % (1,5 ml у 10 l воде) превентивним третирањем у периоду остваривања 
примарних зараза од фенофазе када су први листови видљиви (фаза мишјих ушију) и даље 
током вегетације до фазе образовања плодова (фазе 10-78 BBCH скале). 
 
Начин примене: Фолијарно, свим типовима прскалица и атомизера са земље. Максималан број 
третирања четири пута у засадима винове лозе и три пута у засадима јабуке, у току године на 
истој површини. Третирања се изводе у временским интервалима 14-21 дан. Утрошак воде: 800-
1.000 l/ha (8-10 l на 100 m2) за винову лозу и 600-1.000 l/ha (6-10 l на 100 m2) за јабуку. Третирање 
из ваздухоплова: Није дозвољено. 
 
Напомена за примену: Први редовни третман против пепелнице углавном је пре првог третманa 
против пламењаче. Због своје системичности MICLO брзо продире у биљку те га киша не може 
испрати. Препарат се транслоцира брже и више у акропеталном него у базипеталном смеру што 
омогућава заштиту новонасталих биљних органа између два третирања. 
 
ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ТРЕТИРАЊЕ 
Резервоар уређаја за примену напунити водом до пола и почети са мешањем. Додати одмерену 
количину препарата танком млазу директно у резервоар. Уколико се MICLO меша са WP, WG или 
SC формулацијама, прво њих треба размутити у мало воде и улити у резервоар и добро 
умешати. Допунити резервоар водом уз непрестано мешање. Са мешањем наставити и током 
третирања.  
 
МЕШАЊЕ СА ДРУГИМ ПЕСТИЦИДИМА 



Препарат се може мешати са већином фунгицида и инсектицида уз претходну проверу 
компатибилности. Не сме се мешати (инкомпатибилност) са препаратима на бази folpeta, 
mankozeb + metalaksil и са другим средствима изразито базне реакције. 
 
РЕЗИСТЕНТНОСТ 
Miklobutanil припада групи triazola. Према FRAC листи сврстан је у 3 групу (G1) и означен је као 
фунгицид умереног ризика за развој резистентности. Механизма деловања: инхибира синтезу 
ергостерола. Превентивним кориштењем значајно се смањује могућност појаве резистентности. 
 
ФИТОТОКСИЧНОСТ 
Уколико је MICLO примењен према препорукама датим у овом упутству за употребу и у 
препорученим количинама, производ није фитотоксичан. 
 
НАПОМЕНЕ 
- Забрањена је примена средства за заштиту биља у водозаштитним зонама за изворишта вода и 
водоснабдевање становништва.  
- Трава са третираног засада (воћњак, виноград) не сме се 35 дана користити за исхрану стоке. 
 
Негативно деловање средства за заштиту биља:  
- На водене организме (отровност): Токсично за водене организме. Може проузроковати 
дуготрајна нежељена дејства на водену средину. Спречити доспевање средства за заштиту 
биља у воде (водотоци, језера, бунари, изворишта вода и водоснабдевања) и канализациону 
мрежу. 
- Контаминација: Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити 
контаминацију вода (водотока, језера, изворишта вода и водоснабдевања), дренажних система, 
отворених водених система или места где је могуће сливање кише са третираних површина у 
водотокове, третирајући најмање 20 m удаљено од њих. 
 
КАРЕНЦА (време између последње примене препарата и бербе, односно жетве): 35 дана за 
винову лозу и јабуку. 
 
РАДНА КАРЕНЦА (време у коме није дозвољен рад људима у пољу и заштићеном простору): До 
сушења депозита. 
  
ТОЛЕРАНЦА – МДК (максимално дозвољена количина остатака средства за заштиту биља): 1 
mg/kg за грожђе и 0,6 mg/kg за јабуку. 
 
ДЕГРАДАЦИЈА ПЕСТИЦИДА (полувреме разградње у природним условима): DT50 у земљишту 
35 дана (средње перзистентан). 
 
 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
 
Обавештења о опасности:  H361 Сумња се да може штетно да утиче на плодност 

или на плод. 
H302 Штетно ако се прогута. 
H304 Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до 

дисајних путева. 
H315 Изазива иритацију коже. 
H318 Доводи до тешког оштећења ока. 
H411 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: 

P102 Чувати ван домашаја деце. 
P202 Не руковати производом док се претходно не 

прочитају и разумеју све безбедносне мере 
предострожности. 

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



Обавештења о мерама 
предострожности –
реаговање: 

P305+351+338 АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом 
неколико минута. Уклонити контактна сочива, 
уколико постоје и уколико је то могуће учинити. 
Наставити са испирањем. 

P308+313 У СЛУЧАЈУ излагања или забринутости: 
Потражити медицински савет / посматрање. 

P331 Не изазивати повраћање. 
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. 

Посебне додатне ознаке 
безбедности за кориснике: 

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

 
 
СИМПТОМИ И ЗНАЦИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ  
Симптоми и знаци тровања укључују првенствено неуролошке ефекте: поремећај свести у виду 
психомоторне успорености, поспаности, атаксију, подрхтавање мишића, конвулзије, појачано 
лучење суза и пљувачке. Препарат делује иритативно на кожу и очи, у случају контакта може 
изазвати црвенило, свраб и перутање коже, а односно изразито печење, бол, сузење и црвенило 
ока, са могућим трајним оштећењима вида. 
 
Мере прве помоћи: У случају ингестије, не изазивати повраћање, по потреби се обратити се 
лекару. Уколико је дошло до контакта препарата са кожом, добро опрати контаминирану 
површину водом и сапуном. Ако је дошло до контакта са очима, добро их испрати, током 
неколико минута, већом количином хладне воде, одмах се обратити лекару. 
 
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 препаратом се треба придржавати општих мера хигијенско-техничке заштите. Не 
дозволити да дође у додир са очима и кожом. Препоручује се ношење заштитне одеће, рукавица 
и штитника за очи / лице. 
 
ЧИШЋЕЊЕ УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ 
Одмах после примене потпуно испразнити резервоар уређаја за примену. Добро испрати 
резервоар, крила и дизне чистом водом. На третираној површини утрошити воду којом је вршено 
чишћење. Уређај за примену не чистити у близини изворишта, река, језера, бунара, водотокова и 
других водених површина. 
 
СКЛАДИШТЕЊЕ 
Чувати под кључем, ван домашаја деце, у добро затвореној оригиналној амбалажи, на сувом 
месту са добром вентилацијом, изван места становања, одвојено од хране, пића и сточне хране. 
 
ПОСТУПАЊE У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
Изоловати и обележити место просипања препарата. Просути садржај покупити механичким 
путем и одложити га контејнере који ће бити уклоњени у складу са прописима за одлагање 
отпада. Не дозволити да доспе у водотокове. 
 
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 
MICLO 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: 321-01-2341/2015-11 од дана 09.12.2016.  
 
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. 
 
Величина паковања у промету: 2,5 ml; 5 ml; 25 ml; 50 ml; 100 ml; 200 ml; 250 ml; 500 ml; 1 l; 5 l; 
10 l; 20 l и 200 l. 
 
Рок трајања: 2 године.  Датум производње и број шарже: машински одштампан на паковању. 


