
 

 

AKORD 060 FS 

Фунгицид у облику концентроване суспензије за третирање семена - FS, 

црвене  боје 
 
САСТАВ ПРЕПАРАТА: 
Активна материја: 
Генерички назив: TEBUKONAZOL  
Хемијски назив (IUPAC): (RS)-1-p-hlorfenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) pentan-
3-ol   
Садржај: 60 ± 6 g/l                                                                                    
Техничка чистоћа: мин. 95 % 
CAS број: 107534-96-3  

ПРИМЕНА: AKORD 060 FS  је системични фунгицид са протективним, куративним и 
ерадикативним   деловањем, који се користи за третирање семена озиме и јаре пшенице, 
ради сузбијања проузроковача главнице (Tilletia tritici) и откривене гари (Ustilago tritici). 
Примењује се у количини од 50 ml на 100 kg семена, уз додатак 500-700 ml воде. 

Препарат се примењује наношењем на семе приликом дораде, стандардном опремом за 
третирање семена, која обезбеђује интензивно мешање семена, да би се препарат 
равномерно нанео на семе. Пре сетве третирано семе се мора просушити. Семе је 
заштићено одмах након третирања а сетву би требало обавити непосредно после наношења 
препарата. 

НАПОМЕНЕ: Третирано семе се не сме остављати на површини земље. Третирано семе 
се не сме користити за исхрану људи, риба и топлокрвних животиња. Приликом сетве 
треба спречити контаминацију вода. 

Максималан број третирања у току године:  једном, у току дораде семена. 

НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ПРЕПАРАТА:  

На водене организме (отровност): штетан је за водене организме. Спречити доспевање 
препарата у воде и канализациону мрежу. 

На воде (контаминација): приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и 
спречити контаминацију вода (водотока, језера, бунара, изворишта вода), третирајући 
најмање 20 m од њих. 

МЕШАЊЕ СА ДРУГИМ ПЕСТИЦИДИМА: Може се мешати са свим средствима за 
третирање семена истог типа формулације. 
КАРЕНЦА (време између последње примене препарата пре бербе,односно жетве): 
Обезбеђена временом примене препарата. 
РАДНА КАРЕНЦА: Обезбеђена начином примене препарата. 
ТОЛЕРАНЦА: 0,2 mg/kg за пшеницу. 
ДЕГРАДАЦИЈА ПЕСТИЦИДА (полувреме разградње tebukonazola у природним 
условима): DT50  1-3 недеље у земљишту. 

     

ПАЖЊА 



 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОПАСНОСТИ: Може да изазове алергијске реакције на кожи. Може 
вероватно оштетити плод у мајчиној утроби. Штетно по живи свет у води са дуготрајним 
последицама. 
ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Чувати ван домашаја деце. 
Избегавати удисање паре. Носити заштитне рукавице/заштитну одећу/заштитне 
наочаре/заштиту за лице. Ако дође до иритације коже или осипа: Потражити медицински 
савет/мишљење. Складиштити под кључем. Одлагање садржаја/амбалаже у складу са 
националним прописима. 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: Препарат складиштити у затвореној, оригиналној 
амбалажи, на сувом,  тамном и проветреном месту, одвојено од хране пића и сточне хране 
и предмета опште употребе. 

 СИМПТОМИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ: 
Ради се о отрову са малим степеном токсичности и на основу података о токсичности на 
експрименталним животињама и скромних података о акутним тровањима људи, зна се да 
могу да  изазову неке опште симптоме и знаке тровања, као што су мука, гађење, 
малаксалост, главобоља,  повраћање. Ови отрови изазивају и црвенило и свраб коже и 
иритацију слузница очију и дигестивног тракта, што се манифестује црвенилом коњуктива, 
сузењем, хиперсаливацијом, гребањем у гуши и болом  у трбуху. У пероралним тровањима 
треба изазвати повраћање или урадити лаважу желуца, а у перкутаним  се  препоручују 
купање и пресвлачење. Лечење је симптоматско. 
У случају тровања за ближа упутства о лечењу консултовати Центар за контролу тровања 
ВМА – Црнотравска 17, тел: 011/ 3608-440. 
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ: Празну амбалажу испрати водом (најмање 3 пута) и течност 
додати у танк прскалице, након тога је избушити (на 3 места) да би се учинила 
неупотребљивом. Празну амбалажу и остатке средства не бацати у водотокове, 
канализацију, септичке јаме, депоније да не би дошло до загађења човекове околине, већ 
их депоновати на места одређена за прикупљање и уништавање отпадних материја ове 
врсте (овлашћени сабирни центри). 

Заштитне мере у случају несреће код превоза: Ако у транспорту дође до разливања 
средства, одмах обавестити милицију или санитарну инспекцију. Спречити да препарат 
доспе у водотокове и околну вегетацију абсорбовањем (засипањем) земљом или песком, а 
потом све покупити у безбедну амбалажу (буре) и депоновати на за то одређено место. 
Заштитне мере у случају несреће затвореном простору: Ако се средство разлије у 
затвореном простору, спречити загађење осталих производа и просуто средство 
абсорбовати земљом или песком, а потом све покупити у безбедну амбалажу (буре) и 
депоновати на за то одређено место. Ако се средство нађе у пожару, за почетно гашење 
користити апарате са ознаком S - гашење прахом. 

РОК ТРАЈАЊА: 2 године, ако се правилно складишти. Датум производње и број шарже 
утиснути на амбалажи.  

Дозвола за промет  Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. 
Србије бр. 321-01-00049-397/2007-11 од 16.10.2007. године. и измена Министарства 
пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде бр. 321-01-01059/2011 од 
30.12.2011. године. 

Производи:   ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЈА а.д. 
                        Београд –Земун, Батајнички друм бб 

тел:  011/ 3072 – 372 


