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ХЕМИЈСКИ НАЗИВ: IUPAC-YU: 
N-cyanomethyl-4-(trifluoromethyl)
nicotinamide
C.A: N-(cyanomethyl)-
4-(trifluoromethyl)-3-
pyridincarboxamide
ДРУГИ НАЗИВ: IBE 220
CAS br.: 158062-67-0
ДОЗВОЛА ЗА ПРОМЕТ: решење 
број: 321-01-1048/2013-11 oд 
05.11.2013. год.

Број и датум измена решења: 321-01-1456/2015-11 
oд 26.04.2016. год. 321-01-2587/2013 од 24.09.2015. 
год. Издата од стране  Управе за заштиту биља, 
Министарсва пољопривреде и заштите животне 
средине, Републике Србије. Омладинских бригада 1, 
Београд.
Рок употребе: 3 године, уз правилно складиштење у 
оригинално затвореној и неоштећеној амбалажи.

Класификација и обележавање:
H319 Доводи до јаке иритације ока.
P102 Чувати ван домашаја деце.
P270 Не јести, не пити и не пушити приликом 

руковања овим производом.
P280 Носити заштитне рукавице/заштитну одећу/

заштитне наочаре/заштиту за лице.
P305+P351+P338  АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво 

испирати водом неколико минута. Уклонити 
контактна сочива, уколико постоје и уколико је 
то могуће учинити. Наставити са испирањем.

P337+P313  Ако иритација ока не пролази: Потражити 
медицински савет/мишљење

P501 Одлагање садржаја/амбалаже у складу са 
локалном / регионалном / националном / 
међународном регулативом.

EUH210  Безбедоносни лист доступан на захтев.
EUH401  Придржавати се упутства за употребу да би 

се избегли ризици по здравље људи и животну 
средину.

SP1 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.

SPo2 После примене средства за заштиту биља 
опрати заштитну одећу.
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ПРИМЕНА СРЕДСТВА:

Teppeki је инсектицид са системичним и 
трансламинарним деловањем.Инхибира исхрану 
инсеката. Користи се у сузбијању лисних ваши 
у паприци, парадајзу и краставцу (Aphididae), 
kao и сузбијању зелене ваши ( Aphis pomi) и 
крваве ваши (Eriosoma lanigerum) у јабуци.

МАКСИМАЛАН БРОЈ ТРЕТИРАЊА: Три пута 
за јабуку и паприку, два пута за краставац и 
парадајз на истој површини у току године.

НАЧИН ПРИМЕНЕ И УТРОШАК ВОДЕ: прскање 
и орошавање уз утрошак воде од 400l/ha ( 4l na 
100m2) за паприку, парадајз и краставац; и 1000l/
ha (10l на 100m2) за јабуку.

ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ: На почетку формирања 
колонија вашију.

КОЛИЧИНА ПРИМЕНЕ: 
0,12-0,14 kg/ha (1,2-1,4g нa 100m²) за паприку 
0,06-0,1 kg/ha (0,6-1,0 g на 100 m²) за парадајз и 

краставац
0,08-0,14 kg/ha (0,8-1,4g на 100m2) за јабуку.

МЕШАЊЕ СА ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА 
ЗАШТИТУ БИЉА:
- Компатибилност (могућност мешања): Може 

се мешати са средствима за заштиту биља 
на бази следећих супстанци: difenokonazol, 
mankozeb, deltametrin, lambda- cihalotrin, 
fluazinam,benomil, krezoksi-metil, sumpor, kaptan, 
epoksikonazol,fenpropimorf, cijazofamid, bacillus 
thuringiensis.

- Инкомпатибилност (немогућност мешања): Не 
препоручује се танк микс, као ни мешање са 
средствима за заштиту биља алкалне реакције.

ТРЕТИРАЊЕ ИЗ ВАЗДУХОПЛОВА: није 
дозвољено.

Hapomena: Забрањена је примена средства 
за заштиту биља TEPPEKI у водозаштитним 
зонама за изворишта вода и водоснадбевање 
становништва.

КАРЕНЦА: 1 дан за парадајз и краставац, 5 
дана за паприку, 21 дан за јабуку.

РАДНА КАРЕНЦА (рад у коме није дозвољен 
рад људи у пољу и затвореном простору): До 
сушења депозита. 

ТОЛЕРАНЦА-МДК (максимално дозвољена 
количина остатака пестицида): У складу 
са прописом којим се уређују максимално 
дозвољене количине остатака у храни и храни 
за животиње.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ: Користити заштитну 
одећу и обућу при раду, придржавати се личне 
хигијене за и након рада са средством. Држати 
даље од животних намирница и пића.

ПОСЕБНЕ ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ: Носити 
заштитну опрему. За време рада не сме се 
јести, пити нити пушити. По завршетку рада 
скинути радну одећу и рукавице и добро се 
опрати водом и сапуном.

СИМПТОМИ ТРОВАЊА И УКАЗИВАЊЕ ПРВЕ 
ПОМОЋИ: средство може изазвати неке 
опште симптоме тровања, као што су: мука, 
малаксалост или  главобоља.
Ако доспе у очи: опрати са доста воде или 
раствором за испирање очију, све до потпуног 
уклањања хемикалије. Ако се иритација настави 
потражити лекарску помоћ. 
Ако доспе на кожу: Опрати кожу са доста воде и 
сапуном. Ако се јави иритација потражити помоћ 
лекара.
Ако се прогута: Испрати уста и попити неколико 
чаша воде или млека. Не изазивати повраћање. 
Ако до повраћања дође, испрати уста и поново 
дати течност. Уколико је особа у несвести не 
давати ништа преко уста. Сместа потражити 
лекарску помоћ.

У случају потребе консултовати Центар 
за контролу тровања Војно медицинске 
академије (ВМА), Црнотравска 17, Београд, 
тел. 011/360 84 40 и 011/266 11 22.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА СРЕДСТВА 
И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ: Никада 
не користити празну амбалажу у друге 
сврхе. Остатке средстава за заштиту биља 
испразнити из амбалаже у резервоар 
прскалице. У празну амбалажу додати воду до 
1/4 запремине, затим добро испрати амбалажу. 
Након тога излити воду у резервоар прскалице, 
а амбалажу оставити да се суши 30 секунди 
(поступак поновити 3 пута). Тако испрану 
амбалажу треба одложити на прописани 
начин. Неутрошене количине средства треба 
сачувати за наредна третирања у добро 
затвореној, оригиналној амбалажи уз прописно 
ускладиштење. Ако се неутрошене количине 
неће користити за наредна третирања , 
потребно их је збринути у складу са прописима 
о поступању са опасним отпадом.
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