
Упутство за употребу 

БАКАРНИ  ОКСИХЛОРИД - 50 

Фунгицид у облику квашљивог прашка – WР, зелене боје 

 
САСТАВ:  
Генерички назив: бакар из бакар оксихлорида  
Хемијски назив: dibakar-hlorid-trihidroksid  
Садржај: 500 + 25 g/kg 
Техничка чистоћа: мин. 55% Cu++ 
CAS број: 1332-40-7 
ПРИМЕНА: БАКАРНИ  ОКСИХЛОРИД-50  се користи као фолијарни фунгицид са 
протективним деловањем за сузбијање проузроковача биљних болести у засадима: 
Јабуке: за сузбијање проузроковача чађаве пегавости листа и краставости плодова  (Venturia 
inaequalis) у концентрацији 0,75% (75 g у 10 l воде), третирањем у току мировања вегетације 
(фазе 00-03 BBCH скале); 
Крушке: за сузбијање проузроковача чађаве пегавости листа и краставости плодова  (Venturia 
pyrina) у концентрацији 0,5% (50 g у 10 l воде), третирањем у вегетацији до фазе “мишије уши” 
(до фазе 11/54 BBCH скале);  
Брескве: за сузбијање проузроковача шупљикавости лишћа (Stigmina carpophila) и коврџавости 
лишћа (Taphrina deformans), у концентрацији 0,75 % (75 g у 10 l воде), третирањем само у току 
мировања вегетације (фазе 00-03 BBCH скале); 
Шљиве, вишње, трешње, кајсије и бадема: за сузбијање шупљикавости лишћа коштичавог 
воћа (Stigmina carpophila), у концентрацији 0,75% (75 g у 10 l воде), третирањем само у току 
мировања вегетације (фазе 00-03 BBCH скале); 
Винове лозе: за сузбијање проузроковача пламењаче (Plasmopara viticola), у концентрацији 
0,5% (50 g у 10 l воде), третирањем у вегетацији, само од почетка цветања (од фазе 53 BBCH 
скале), по појави првих пега примарног заражавања, а пре стицања услова за циклусе секундарног 
заражавања и ширења обољења; 
Хмеља: за сузбијање проузроковача пламењаче (Pseudoperonospora humuli), у концентрацији 0,5  
- 0,75% (50-75 g у 10 l воде), третирањем у вегетацији, само после цветања, а пре остваривања 
услова за заразе, најкасније по појави првих симптома и стицању услова за ширење обољења. За 
последње третирање примењује се нижа концентрација; 
Кромпира и парадајза: за сузбијање проузроковача пламењаче (Phytophthora infestans) у 
концентрацији 0,5-0,75%  (50-75 g на 100 m2), третирањем пре остваривања услова за заразе, а 
најкасније по појави првих симптома и стицања услова за ширење обољења. 
Шематски приказ фенофаза примене: 

 



 
 
Утрошак  воде: 600-1000 l/ha (6-10 l на 100 m2) за воће, винову лозу и хмељ и 
                           200-400 l/ha (2-4 l на 100 m2) за кромпир и парадајз. 
Средство за третирање се припрема тако што се одмерена количина  препарата измеша са мало 
воде да се добије густа каша, која се сипа у резервоар прскалице и допуни потребном количином 
воде  уз непрекидно мешање. Примењује се помоћу стандардних типова уређаја за прскање са 
земље. Третирање из ваздухоплова није дозвољено. 
У току године на истој површини може се највише 2 пута применити  у засадима воћа, а за остале 
намене није ограничено (према потреби). 
КОМПАТИБИЛНОСТ (МОГУЋНОСТ МЕШАЊА): 
Може се мешати са: 
- препаратима на бази: metalaksila-M, benomila, oksadiksila, cimoksanila, dihlofluanida, folpeta, 

kaptaflona, metirama, cineba, mankozeba, propineba, maneba; 
- минералним уљима за зимско третирање воћа; 
- препаратима на бази сумпора за третирање винове лозе, уз услов да је pH мешавине неутралан. 
Не сме се мешати са: 
- инсектицидима киселе реакције (dihlorvos, dimetoat, fosmet, heptenofos, malation); 
- препаратима на бази: cirama, tirama, DNOC, kalcijum-polisulfidom, 
- уљним препаратима, изузев минералних уља за зимско третирање воћа. 
НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ПРЕПАРАТА: 
На биљке - фитотоксичност: Може бити фитотоксичан  ако се примени по хладном и влажном 
времену или након дозвољеног времена примене;  
На водене организме: Токсичан за водене организме. Спречити доспевање препарата у воде 
(водотоци, језера, бунари, изворишта вода) и канализациону мрежу. 
На воде: Приликом третирања  треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију 
вода (водотока, бунара, језера и изворишта вода) третирајући најмање 20 m удаљено од њих. 
КАРЕНЦА: 14 дана за хмељ, кромпир, парадајз, 28 дана за винову лозу а за воће обезбеђена 
временом примене препарата. 
МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНЕ КОЛИЧИНЕ ОСТАТАКА ПЕСТИЦИДА У ХРАНИ 
(МДК): 1000 mg/kg хмељ, 50 mg/kg грожђе, 30 mg/kg бадем, 5 mg/kg јабучасто и коштичаво воће, 
парадајз и кромпир. 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОПАСНОСТИ: Штетно ако се прогута. Штетно ако се удише. Веома 
токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама 
ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Ако је потребан медицински савет, са 
собом понети амбалажу или етикету производа. Чувати ван домашаја деце. Избегавати удисање 
прашине. Опрати руке и лице детаљно након руковања. Избегавати испуштање/ослобађање у 
животну средину. АКО СЕ ПРОГУТА: Позвати Центар за контролу тровања или лекара, уколико 
се не осећате добро. АКО СЕ УДИШЕ: Изнети повређену особу на свеж ваздух и обезбедити да 



се одмара у положају који не омета дисање. 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: 
Једињење делује локално иритативно и каустично, а системски ефекти су последица директног 
цитотоксичног деловања. Симптоми тровања су повраћање, бол у устима, дуж једњака и у 
желуцу (јер делује иритативно на слузницу), проливи са или без грчева у трбуху и појавом крви у 
столици. Убрзан пулс може бити предзнак циркулаторног шока. Оштећење јетре са жутицом и 
оштећење бубрега са смањеним или нормалним лучењем мокраће, се јављају после 48 сати и знак 
су тешког тровања једињењима бакра. Инхалационо тровање се испољава печењем у очима, 
сузењем, кашљем и недостатком ваздуха. 
Прва помоћ и лечење: без обзира на спонтано повраћање, отрованом треба урадити испирање 
желуца и дати свеже беланце од јајета. У здравственој установи превенирати настанак шока 
применом инфузионих раствора и кориговати поремећај воде и електролита. У болничким 
установама се дају антидоти (BAL или dinatrijum kalcijum EDTA). У случају интензивније 
метхемоглобинемије дати метиленско плаво (1% раствор у количини 1 до 2 mg/kg телесне масе). 
У случају акутне бубрежне инсуфицијенције применити хемодијализу, а у случају токсичног 
оштећења јетре дају се хепато-протективи и витамини. 
У случају тровања за ближа упутство лечењу консултовати Центар за контролу тровања ВМА, 
Београд, Црнотравска 17, тел: 011/2662- 381. 
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ: Празну амбалажу спалити изван насељеног места. 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/. 
Ако у току транспорта дође до расипања средства услед хаварије превозног средства и сл. 
превозник је дужан да на видљив начин означи место на коме је настало расипање отрова и да о 
томе одмах обавести надлежни орган санитарне инспекције или милицију, и да до њиховог 
доласка спречи приступ људи и животиња том месту. Спречити  загађење водотокова и околне 
вегетације прављењем баријера од земље или песка. 
Уколико дође до расипања отрова у затвореном простору, онемогућити загађење осталих 
производа у тој просторији. У оба случаја покупити расуто средство у неку сигурну амбалажу  
/буре/ и депоновати на места за одлагање отпадних материја ове врсте. 
Ако се средство нађе у пожару, могу се развити отровни гасови. За почетно гашење пожара 
користити апарате с ознаком S – апарат за гашење прахом. 
РОК ТРАЈАЊА: 3 године, ако се правилно складишти 
ПАКОВАЊА: 75 g, 1 kg, 25 kg 
Дозвола за промет Министарства пољопривреде и водопривреде Р. Србије бр. 321-02-00012-
44/2003-04 од 01.07.2003. и решење Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и 
водопривреде бр.: 321-01-987/2010-11 од 23.12.2011.  
ПРОИЗВОДИ И ИЗВОЗИ: Галеника - Фитофармација а.д.  

 Београд-Земун,  Батајнички друм бб  
 тел. 011/ 3072-372 

Uvoznici i distributeri za Bosnu i Hercegovinu: 
GOLIĆ TRADE d.o.o.  
Gradiška, ul. Romanovci bb 
Bosna i Hercegovina 

AGROMARKET d.o.o. 
Bijeljina, ul. Pavlovića put bb 
Bosna i Hercegovina 



tel.: 051/890-200 tel.: 055/355-231 

Broj dozvole: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i 
vodoprivrede, R. Srpske br. 02-330-10817-16/06 od 09.02.2007. 
Po rešenju br. 12.03-330-696/11 od 07.03.2011. 

 
ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО 
ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ! 
 


