
 

 
GHS07 

ПАЖЊА 
 

MIDO 20% SL 
 

инсектициди – средство за сузбијање штетних инсеката 
концентровани раствор светло смеђе-жуте боје (SL) 

 
САСТАВ ПРЕПАРАТА (активна супстанца): 
 
Генерички назив:  imidakloprid 
Хемијски назив (IUPAC): 1-(6-hloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamin  

Садржај: 200 ± 12 g/l 
                                                    Техничка чистоћа: min 98 % 
                                                    CAS број: 138261-41-3 
 
 

Пре примене средства за заштиту биља обавезно прочитати етикету! 
 
ДЕЛОВАЊЕ 
MIDO 20% SL је системични инсектицид са контактним и дигестивним деловањем за сузбијање 
беле лептирасте ваши у затвореном простору у усеву парадајза. 
 
ПРИМЕНА 
MIDO 20% SL се примењује у стакленицима са трајном структуром у усеву парадајза за 
сузбијање беле лептирасте ваши (Trialeurodes vaporariorum) у количини 0,5-0,6 l/ha (5-6 ml на 100 
m2) по појави првих имага. 
 
Начин примене: Фолијарно, свим типовима уређаја за прскање и орошавање са земље. Утрошак 
воде: 200-400 l/ha (2-4 l на 100 m2). Максималан број третирања: Два пута, на истој површини у 
току године. Третирање из ваздухоплова: Није дозвољено. 
 
Напомена за примену: Одликује се брзим и дуготрајним деловањем на штетне инсекте. Брзо се 
усваја преко листа и корена. У биљци се креће базипетално, акропетално и трансламинарно. 
Након сушења депозита на површини листа, материја остаје у његовој унутрашњости и контактно 
деловање је након тога далеко слабије. Због тога корисни инсекти не долазе често у контакт са 
препаратом. Препарат може обезбедити и дуготрајну заштиту, јер има резидуално деловање и 
до 30 дана. У зависности од штеточине има ларвицидно или адултицидно деловање, не делује 
на јаја.  
 
НАПОМЕНА ЗА ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ 
Не сме се примењивати у време цветања због токсичности за пчеле.  
 
ПРОМЕТ 
Промет средства за заштиту биља MIDO 20% SL могу вршити само правна лица и предузетници 
уписани у Регистар дистрибутера и увозника који поседују одобрење за промет нарочито опасних 
средстава за заштиту биља. 
 
ПРИМЕНA 
Примену средства за заштиту биља MIDO 20% SL могу вршити само правна лица и предузетници 
уписани у Регистар дистрибутера и увозника који поседују одобрење за примену нарочито 
опасних средстава за заштиту биља. 
 
ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ТРЕТИРАЊЕ 



Резервоар уређаја за примену напунити водом до пола и почети са мешањем. Додати одмерену 
количину препарата MIDO 20% SL директно у резервоар. Допунити резервоар водом уз 
непрестано мешање. Са мешањем наставити током третирања. 
 
МЕШАЊЕ СА ДРУГИМ ПЕСТИЦИДИМА 
Не може се мешати (инкомпатибилност) са препаратима алкалне реакције. Пре мешања са 
другим препаратима, посебно различитих формулација проверити компатибилност. 
 
РЕЗИСТЕНТНОСТ 
Активна материја imidakloprid своју активност испољава на нервном систему проузрокујући 
инверзибилну блокаду постсинаптичких никотинергизних ацетилхолин рецептора. Основно 
токсично деловање је инхибиција ензима acetilholinesteraze услед чега долази до нагомилавања 
acetilholina. Класификација резистентности (IRAC): A4. 
 
НАПОМЕНА ЗА РЕЗИСТЕНТНОСТ 
Због потенцијалног развоја резистентности биљних вашију на imidakloprid и укрштене 
резстентности на једињења сличног механизма деловања, не примењивати ово средство за 
заштиту биља више од два пута током вегетационе сезоне, као и друга средства за заштиту 
биља из групе неоникотиноида. 
 
ПЛОДОРЕД 
Исте године на третираним површинама не гајити лиснато поврће, због изразите перзистентности 
imidaklopridа у земљишту. 
 
ФИТОТОКСИЧНОСТ 
Уколико се примењује према упутству за примену, препарат не изазива фитотоксичност на 
биљкама. 
 
Негативно деловање средства за заштиту биља 
- На животиње (отровност): Отрован за фауну (животиње) 
- На пчеле (отровност): Отрован за пчеле. Препарат се не сме примењивати у време цветања 
усева и засада. 
- 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 препарата и бербе, односно жетве): 7 дана за 
парадајз. 
 
РАДНА КАРЕНЦА (време у коме није дозвољен рад у пољу и заштићеном простору): Два дана. 
 
ДЕГРАДАЦИЈА ПЕСТИЦИДА (полувреме разградње у природним условима): DT50 у земљишту: 
248 дана (веома перзистентан); DT50 у води: 4h (није перзистентан). 
 
ТОЛЕРАНЦА – МДК (максимално дозвољена количина остатака пестицида): 0,5 mg/kg за 
парадајз. 
 
 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
 
Обавештење о опасности: H302 Штетно ако се прогута. 
Додатно обавештење о 
опасности: 

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

Обавештење о мерама 
предострожности – опште: 

P102 Чувати ван домашаја деце. 

Обавештење о мерама 
предострожности – превенција: 

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

Обавештење о мерама 
предострожности – реаговање: 

P314 Потражити медицински савет / мишљење ако 
се не осећате добро. 

Обавештење о мерама P501 Одлагање садржаја / амбалаже у складу са 



предострожности – одлагање: 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 
безбендости за кориснике: 

Spo 2 После примене средства за заштиту биља 
опрати заштитну одећу. 

Посебне додатне ознаке 
безбендости које се односе на 
добру пољопривредну праксу: 

Spa 1 
 

Због спречавања појаве резистентностин не 
примењивати ово или друго средство које 
садржи активну супстанцу  imidakloprid или 
средства за заштиту биља на бази других 
неоникотиноида или слична једињења истог 
механизма деловања (антагонисти рецептора 
ацетилхолина), више од два пута. 

 
 
СИМПТОМИ И ЗНАЦИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ 
Изазива опште симптоме и знаке тровања, као што су мука, гађење, малаксалост, главобоља и 
повраћање. Изазива и црвенило и свраб коже и иритацију слузница очију и дигестивног тракта, 
што се манифестује црвенилом коњуктива и сузењем, хиперсаливацијом, гребањем у гуши и 
болом у трбуху. 
У пероралним тровањима треба изазвати повраћање или урадити лаважу желуца, а у перкутаним 
се препоручује купање и пресвлачење. Лечење је симптоматско. 
 
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 
Неопходно је придржавати се свих уобичајених мера заштите (носити заштитне рукавице / 
заштитну одећу / заштиту за очи / заштиту за лице) приликом припреме и примене препарата, 
укључујући и добру вентилацију уколико се ради у затвореној просторији. 
 
ЧИШЋЕЊЕ УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ 
Одмах после примене потпуно испразнити уређај за примену. Добро испрати резервоар, крила и 
дизне са распрскивачима чистом водом. Воду којом је вршено чишћење треба утрошити на 
површини на којој је третман извршен. 
 
СКЛАДИШТЕЊЕ 
Чувати ван домашаја деце, у добро затворенoм оригиналном паковању, на сувом месту са 
добром вентилацијом, одвојено од хране, пића и сточне хране и не на директној сунчевој 
светлости. 
 
ПОСТУПАЊE У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
У случају просипања, препарат се може сакупити неким инертним адсорпционим средством 
(песак, земља, инфузоријска земља, креда и др.). Место опрати водом, а отпадну воду сакупити и 
не дозволити да дође до контаминације површинских или подземних вода. 
 
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 
Препарат MIDO 20% SL се мора користити само према овом упутству за примену. Произвођач 
није одговоран за губитке и штете изазване неправилном употребом овог препарата. 
 
Дозвола за стављање у промет: Решење Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Србије број: 321-01-170/2011-11 од 23.02.2011., 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: 
321-01-00026/2020-11 од дана 15.01.2020. 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: 5 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 1 l, 5 l и 10 l. 
 
Рок трајања: 2 годинe у условима правилног складиштења у оригиналном неотвореном и 
неоштећеном паковању. Датум производње и број шарже су утиснути на паковању. 
 


