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Lancelot
™ 

ХЕРБИЦИД

450 WG

Lancelot 450 WG је селективни, транслокациони хербицид за 
сузбијање широколисних корова у усеву пшенице и јечма у 
количини 25-33 g/ha.
Класификација резистентности (HRAC): аминопиралид "O" и 
флорасулам "B"
Назив и садржај активне материје: 
Генерички назив: aminopiralid – kalijum so 355 ± 17,75 g/kg 
(300 ± 15 g/kg aminopiralida)
CAS број: 150114-71-9
Генерички назив: florasulam 150 ± 9 g/kg
CAS број: 145701-23-1
Формулација: вододисперзибилне грануле – WG
ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО 

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

СРЕДИНУ!
Обавештењa о опасности: Доводи до јаке иритације ока. Веома 
токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама. 
Обавештења о мерама предострожности:Носити заштитне 
рукавице/ заштитну одећу/заштитне наочаре/заштиту за лице.АКО 
ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. 
Уклонити контактна сочива уколико постоје и уколико је то могуће 
учинити. Наставити са испирањем. Сакупити просути садржај. 
Одложити садржај/амбалажу на за то одговарајуће место.   

Нето количина: 33 g
Рок трајања: 3 године
Број шарже и датум производње: утиснути на амбалажи
Решење брoj 321-01-1783/2011-11 од 25.09.2012. године са 
свим важећим изменама и допунама
Произвођач: Dow AgroSciences, Mahlerstraße 12, Stiege 6, 
Top 2.6.1, 1010 Vienna, Aустрија
Заступник: Агромаркет д.о.о, Краљевачког батаљона 235/2, 
Крагујевац  тел. +381 34 380 000
®™Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an 
affiliated company of Dow

ПАЖЊА !
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Упутство за употребу
Lancelot 450 WG je хербицид у облику вододисперзибилних 
гранула - WG, сиво смеђе боје

Класификација резистентности (HRAC): аминопиралид "O" 
и флорасулам "B"
Назив и садржај активне материје: 
Генерички назив: aminopiralid – kalijum so 355 ± 17,75 g/kg (300 
± 15 g/kg aminopiralida)
Хемијски назив: IUPAC: 4-amino-3,6-dihloropiridin-2-karboksilna 
kiselina
CAS број: 150114-71-9
Генерички назив: florasulam 150 ± 9 g/kg
Хемијски назив: IUPAC: 2’, 6’, 
8-trifluor-5-metoksi-s-triazol[l,2,4]-triazolo[1,5-c]pirimidin-2- 
sulfonanilid
CAS број: 145701-23-1
Формулација: вододисперзибилне грануле – WG

Начин деловања и примена: Lancelot 450WG се користи као 
селективни, транслокациони хербицид, намењен за сузбијање 
широколисних корова у усевима пшенице и јечма у количини 
25-33 g/ha. Примењује се у периоду када су пшеница и јечам у 
развојној фази од почетка бокорења до појаве другог коленца 
(фазе 21-32 BBCH скале) а корови у фази 1-3 листа.
Спектар деловања:
При количини примене од 25 g/ha (0.25 g на 100 m2) 
препарат испољава:

• Добру ефикасност (90-100%) у односу на: гороцвет зечји 
(Adonis aestivalis), кукољ (Agrostemma githago), воловски 
језик (Anchusa officinalis), девојачку траву (Capsella bursa 
pastoris), паламиду (Cirsium arvanse), жаворњак обични 
(Consolida regalis), прилепачу (Galium aparine), дивљу 
салату (Lactuca seriola), дивљи мак (Papaver rhoeas), 
пољски љутић (Ranunculus arvensis), горушицу пољску 
(Sinapis arvensis), мишјакињу обичну (Stellaria media), 
красолику (Stenactis annua), крављу траву (Thlaspi 
arvense), обичну грахорицу (Vicia sativa).

• Задовољавајућу ефикасност (75-90%) у односу на: њивски 
вијушац (Bilderdykia convolvulus), обичну пепељугу 
(Chenopodium album) - у фази 2-4 листа, обичну димњачу 
(Fumaria officinalis) - до фазе 4 листа, мртву коприву 
(Lamium amplexicaule), безмирисну камилицу (Matricaria 
inodora), обични љутић (Ranunculus arvensis), пољску 
љубичицу (Viola arvensis).

• Слабу ефикасност (< 75%) у односу на: попонац 
(Convolvulus arvensis), црвену мртву коприву (Lamium 
purpureum), обичну ренику (Lepidium draba), птичји дворник 
(Polygonum aviculare), пољску честославицу (Veronica 
hederifolia), персијску честославицу (Veronica persica).

При количини примене од 33 g/ha (0.33 g на 100 m2) 
препарат испољава:

• Добру ефикасност (90-100%) у односу на: зечји мак 
(Adonis aestivalis), кукољ (ARIostemma githago), воловски 
језик (Anchusa officinalis), смрдушу обичну (Bifora radians), 
вијушац њивски (Bilderdykia convolvulus), девојачку траву 
(Capsella bursa pastoris), паламиду (Cirsium arvanse), 
жаворњак обични (Consolida regalis), прилепачу (Galium 
aparine), коницу обичну (Galinsoga parviflora), дивљу 
салату (Lactuca seriola), безмирисну камилицу (Matricaria 
inodora), дивљи мак (Papaver rhoeas), пољски љутић 
(Ranunculus arvensis), горушицу (Sinapis arvensis), горчике 
(Sonchus spp.), мишјакињу (Stellaria media), красолику 
(Stenactis annua), крављу траву (Thlaspi arvense), обичну 
грахорицу (Vicia sativa). 

• Задовољавајућу ефикасност (75-90%) у односу на: обичну 
пепељугу (Chenopodium album), попонац (Convolvulus 
arvensis), обичну димњачу (Fumaria officinalis), мртву 
коприву (Lamium amplexicaule), обичану ренику (Lepidium 
draba), птичји дворник (Polygonum aviculare) и пољску 
љубичицу (Viola arvensis).

• Слабу ефикасност (< 75%) у односу на: црвену мртву 
коприву (Lamium purpureum), пољску честославицу 
(Veronica hederifolia), персијску честославицу (Veronica 
persica). 

Утрошак воде: 200 – 400 l/ha (2 – 4 l на 100 m2)

Максималан број третирања: У току једне године на истој 
површини препарат се може само једном употребити.

Каренца (време између последње примене препарата пре 
бербе, односно жетве, у данима): 
- одређена временом примене за пшеницу и јечам.

Радна каренца (време у којем није дозвољен рад у пољу и 
заштићеном простору после примене препарата): - до сушења 
депозита.

Толеранца-МДК (максимално дозвољена количина остатака 
пестицида):
- aminopiralid: 0,05 mg/kg – пшеница и јечам;
- florasulam: 0,01 mg/kg – пшеница и јечам.

Деградација у земљишту (полувреме разградње у природним 
условима):
aminopiralid (DT50): 8-35 дана
florasulam (DT50): 9-95 дана

Третирање из ваздухоплова није дозвољено.

Компатибилност (мешање са другим пестицидима): Не 
препоручује се мешање са другим препаратима.

Припрема средства и начин примене: Oдмерену количину 
препарата сипати у резервоар прскалице до пола напуњен 
водом а затим уз добро мешање резервоар допунити 
потребном количином воде. Примењује се помоћу свих 
стандардних типова уређаја за прскање са земље.

Напомене (плодоред и пресејавање):
Уколико дође до преоравања или превременог скидања 
усева, 4 недеље након примене препарат на третираним 
површинама могу се сејати кукуруз, пшеница,јечам, сирак.
У нормалном плодореду после примене хербицида могу се 
сејати:
- исте јесени: озиме жита и уљана репица
- следећег пролећа: јара жита, кукуруз, јара уљана репица, 
сунцокрет (11 месеци након примене препарата Lancelot 450 
WG) , шећерна репа, кромпир, мрква, луцерка, цикорија, црни 
лук, лан итд.
- након 14 месеци: соја,пасуљ,грашак,сочиво, леблебија,дуван.

Слама сакупљена са површине тратиране препаратом 
Lancelot 450 WG не сме се користити у производњи печурака 
(шампињона) и јагода нити за малчирање у стакленичкој и/или
пластеничкој производњи.

Негативно деловање препарата: 
Остаци у слами и стајском ђубриву
Сачувати сламу на имању где је aminopyralid примењен. Тамо 
где је коришћен LANCELOT® 450 WG, пожељно је сламу 
инкорпорирати у земљиште заоравањем. Не продавати сламу 
од житарица које су третиране хербицидом LANCELOT 450 
WG. Једини изузетак је коришћење у
индустријске сврхе као што је производња папира или 
спаљивање сламе као погонског горива.
Биљни остаци, укључујући сламу са третираних површина или 
стајско ђубриво од животиња које су конзмирале сламу са 
третираних површина, несмеју се користити за компостирање 

или малчирање где могу бити узгајане осетљиве биљке током 
исте сезоне и не могу се користити у стакленицима или 
производњи расада. Слама третирана aminopyralid-ом или 
стајско ђубриво од животиња које су конзумирале сламу са 
третираних површина несмеју се користити у производњи 
печурака било као простирка, компoст нити малч. 
Стајско ђубриво добијено од сламе третиране хербицидом 
LANCELOT 450 WG: 

- Може се инкорпорирати непосредно пре сетве житарица, 
кукуруза, уљане репице и травњака. 

- Мора се инкорпорирати најмање (6) шест месеци пре 
сетве шећерне репе, кромпира, легуминоза, сунцокрета, 
парадајза, краставца, салате, шаргарепе и било које врсте 
засада (воћњак, виноград, и сл.).

На биљке (фитотоксичност): Због могуће фитотоксичности 
за широколисне гајене биљке, приликом третирања треба 
спречити заношење капи на суседне осетљиве усеве.
На водене организме (отровност): Јако отрован за водене 
организме. Може проузроковати дуготрајна нежељена дејства 
на водену средину. Спречити доспевање препарата у воде
(водотоци, језера, бунари, изворишта вода) и канализациону 
мрежу.
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.

Обавештењa о опасности:
H319 - Доводи до јаке иритације ока.
H410 - Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним 
последицама.
Додатна обавештења о опасности:
ЕUH401 - придржавати се упутства за употребу да би се 
избегли ризици по здравље људи и животну средину.
Обавештења о мерама предострожности:
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.
P391 - Сакупити просути садржај.
P501 - Одложити садржај/амбалажу на за то одговарајуће место. 
Опште додатне ознаке безбедности: 
SP1 - Спречити загађење вода средстом за заштиту биља или 

његовом амбалажом. 
Уређај за примену средства за заштиту биља не чистити у 
близини површинских вода. Спречити загађење одводих 
канала са пољопривредних површина и путева. 

Посебне додатне ознаке безбедности које се односе на 
заштиту корисника: 
SPo 2 -  После примене средства за заштиту биља опрати  
              заштитну одећу.

Симптоми тровања,прва помоћ и лечење:
Механизам токсичног деловања aminopiralid-а није довољно 
познат, а за сада се сматра да делује опште-токсично. Тровања 
могу бити перорална,инхалациона и перкутана.
Механизам токсичног деловања florasulam-а није познат. Ради 
се о отровима са малим степеном токсичности, који не 
испољавају специфично или селективно деловање на неки од 
органа или органски систем.

- Симптоми и знаци: Aminopiralid изазива малаксалост, 
знојење, повишену телесну температуру, хипотензију, 
поремећај свести, парезе периферних живаца, парализе 
сфинктера и интеркосталне мускулатуре, фибрилацији 
мишића, конвулзије, срчане аритмије и едем плућа.У 
пероралим тровањима изазива блага или умерена 
корозивна оштећења у устима, једњаку и желуцу, праћена 
боловима, гађењем и повраћањем.На основу података о 
токсичности на експерименталним животињама и скромних 
података оакутним тровањима људи, зна се да florasulam 
може да изазове неке опште симптоме и знаке тровања, 
као што су мука, гађење, малаксалост, главобоља, а некад 
и повраћање.

- Прва помоћ и лечење: У пероралним тровањима урадити 
лаважу желуца и дати лаксативе; у инхалационим 
тровањима је неопходно прекинути експозицију, а у 
перкутаним тровањима сепрепоручује купање и 
пресвлачење. Обавезно се јавити лекару. Лечење 
подразумева примену форсиране алкалне диурезе давањем 

у интравенској инфузији раствора натријум-бикарбоната, уз 
инфузије раствора 5% глукозе и физиолошког раствора 
натријум хлорида. На тај начин сеповећава елиминација 
ових једињења преко бубрега десетак пута више него 
уобичајном форсираном диурезом. У случају срчаних 
аритмија или повећаног мишићног тонуса, даје се конидин per 
os у дневној дози до 1200 mg. Као симптоматска терапија се 
примењују антиконвулзиви, котикостероиди, антихистаминици, 
антипиретици, кардиотоници и диуретици. Упозорење: 
Контраиндикована је примена адреналина, због ризика за 
настанак срчаних артмија.

У случају тровања за ближа упутства о лечењу 
контактирати Центар за контролу тровања ВМА – Београд, 
Црнотравска 17, тел. 011/662-381 или 3608-440.

Превентивне мере
При раду са препаратом Pallas 75 WG треба се придржавати 
општих мера хигијенско-техничке заштите. У процесу руковања 
не дозволити да дође до директног контакта са кожом и 
слузницама. Препоручује се ношење радног одела, рукавица 
отпорних на хемикалије и заштитних наочара или штитника за 
лице. Уколико је вентилација недовољна потребно је носити 
полумаску са цедилом за органске паре.

Опште напомене:
Спречити ослобађање у околну средину. Руковати на основу 
посебног упутства/ Упутство о безбедном руковању. 
Испражњену амбалажу потребно је испрати одмах након 
пражњења, како се средство не би осушило у унутрашњости 
амбалаже. Течност од испирања (испирак) амбалаже сипа се у 
резервоар уређаја за примену и користи за припремање 
раствора за третирање. Испражњена амбалажа испира се 
коришћењем поступка троструког испирања или поступка 
испирања под притиском. Испирање испражњене амбалаже 
поступком троструког испирања врши се на следећи начин:

1) садржај амбалаже се испразни у резервоар прскалице и 
остави да се оцеди 30 секунди;
2) дода се вода до 1/3 запремине амбалаже;
3) амбалажа се затвори и садржај снажно промућка, тако да 
вода дође до свих унутрашњих површина; 
4) затварач амбалаже се скине и пусти се да вода којом је 
извршено испирање исцури у резервоар уређаја за примену 
средстава за заштиту биља И амбалажа се остави 30 секунди 
да се оцеди. Поступак се понови још два пута, с тим да се, 

сваки пут при понављању поступка испирања користи 
чиста вода, а затим се испрана амбалажа пробуши на три 
места и тако учини неупотребљивом. Испирање 
испражњене амбалаже поступком под притиском врши се 
коришћењем специјалног распршивача који се налази на 
уређајима за примену средстава за заштиту биља. 

Испирање испражњене амбалаже поступком под притиском 
врши се на следећи начин: 

1) дно или бочни зид амбалаже се пробуши и на то место 
се причврсти специјални распрскивач – дизна уређаја за 
примену средстава за заштиту биља; 
2) кроз специјални распрскивач – дизну пропушта се вода 
у трајању од око 30 секунди; 
3) по завршеном испирању, амбалажа се оставља да се 
оцеди и осуши, пробуши се на три места и тако учини 
неупотребљивом. 

Забрањено је поново користити ову амбалажу у неке 
друге сврхе! 

Заштитне мере у случају изливања средства:
Ако у транспорту дође до разливања средства, одмах 
обавестити полицију или санитарну инспекцију. Спречити да 
препарат доспе у водотокове или околну вегетацију 
абсорбовањем (засипањем) земљом или песком, а потом 
све покупити у безбедну амбалажу (буре) и депоновати на за 
то одређено место.

Складиштење: 
Препарат складиштити у оригиналној, затвореној амбалажи, 
на тамном месту са добром вентилацијом, одвојено од хране, 
пића и сточне хране и предмета за општу употребу, под 
кључем, ван домашаја деце и неупућених особа. 
Складиштити само у оригиналном паковању у 
температурном распони од 0 ºC до 30 ºC. 

Нето количина: 33 g
Рок трајања: 3 године, код правилног складиштења, у 
оригиналној затвореној и неоштећеној амбалажи.
Број шарже и датум производње: утиснути на амбалажи
Решење брoj 321-01-1783/2011-11 од 25.09.2012. године са 
свим важећим изменама и допунама
Произвођач: Dow AgroSciences, Mahlerstraße 12, Stiege 6, 
Top 2.6.1, 1010 Vienna, Aустрија
Заступник: Агромаркет д.о.о, Краљевачког батаљона 
235/2, Крагујевац  тел. +381 34 380 000
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ПАЖЊА !

Lancelot
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450 WG

Lancelot 450 WG је селективни, транслокациони хербицид за 
сузбијање широколисних корова у усеву пшенице и јечма у 
количини 25-33 g/ha.
Класификација резистентности (HRAC): аминопиралид "O" и 
флорасулам "B"
Назив и садржај активне материје: 
Генерички назив: aminopiralid – kalijum so 355 ± 17,75 g/kg 
(300 ± 15 g/kg aminopiralida)
CAS број: 150114-71-9
Генерички назив: florasulam 150 ± 9 g/kg
CAS број: 145701-23-1
Формулација: вододисперзибилне грануле – WG
ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО 

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

СРЕДИНУ!
Обавештењa о опасности: Доводи до јаке иритације ока. Веома 
токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама. 
Обавештења о мерама предострожности:Носити заштитне 
рукавице/ заштитну одећу/заштитне наочаре/заштиту за лице.АКО 
ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. 
Уклонити контактна сочива уколико постоје и уколико је то могуће 
учинити. Наставити са испирањем. Сакупити просути садржај. 
Одложити садржај/амбалажу на за то одговарајуће место.   

Нето количина: 33 g
Рок трајања: 3 године
Број шарже и датум производње: утиснути на амбалажи
Решење брoj 321-01-1783/2011-11 од 25.09.2012. године са 
свим важећим изменама и допунама
Произвођач: Dow AgroSciences, Mahlerstraße 12, Stiege 6, Top 
2.6.1, 1010 Vienna, Aустрија
Заступник: Агромаркет д.о.о, Краљевачког батаљона 235/2, 
Крагујевац  тел. +381 34 380 000
®™Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an 
affiliated company of Dow

ПАЖЊА !
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