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MUSTANG је контактни и селективни системични
хербицид у облику суспоемулзије (SE), светлосмеђе
боје, за сузбијање широколисних корова у усеву
пшенице, јечма и кукуруза у дози 0,4-0,6 l/ha.
Класификација резистентности (HRAC): 2,4
D-etilheksil estar "O" и florasulam "B"
Назив и садржај активне материје:
Генерички назив: 2,4 D 2-etilheksil estar 452 ± 22,62 g/l
(300 ± 15 g/l 2,4 D)
Хемијски назив: IUPAC: (2,4-dihlorfenoksi) – sirćetna
kiselina 2 etilheksil estar
CAS број: 1928-43-4
Генерички назив: Florasulam 6,25 ± 0,625 g/dm3
Хемијски назив: IUPAC: 2’, 6’,
8-trifluor-5-metoksi-s-triazol[l,2,4]-triazolo[1,5-c]pirimidin-2sulfonanilid
CAS број: 145701-23-1
Формулација: суспоеулзија – SE
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!

®

Mustang
ХЕРБИЦИД

Решење брoj 321-01-2220/2010-11 од 20.07.2012. 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, 34000 Крагујевац тел. +381 34 380 000

Нето количина: 1 l

ПАЖЊА!

15mm

™Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an
affiliated company of Dow

245mm
275mm

Рок трајања: 3 године, код правилног
складиштења, у оригиналној затвореној и
неоштећеној амбалажи.
Број шарже и датум производње: утиснути на
амбалажи

P001687731710

Обавештењa о опасности:
H302 – Штетно ако се прогута.
H317 - Може да изазова алергијске реакције
на кожи.
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.
P301+P312 – АКО СЕ ПРОГУТА: Хитно позвати Центар за
контролу тровања или се обратити лекару, ако се не
осећате добро.
P302+P352 – АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Опрати са пуно
сапуна и воде.
P501 - Одлагање садржаја/амбалаже у складу са
локалним и националним прописима.
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.
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УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
MUSTANG је контактни и селективни системични хербицид у облику суспоемулзије
(SE), светлосмеђе боје, за сузбијање широколисних корова у усеву пшенице, јечма и
кукуруза у дози 0,4-0,6 l/ha.
Класификација резистентности (HRAC): 2,4 D-etilheksil estar "O" и florasulam "B"
Назив и садржај активне материје:
Генерички назив: 2,4 D 2-etilheksil estar 452 ± 22,62 g/l (300 ± 15 g/l 2,4 D)
Хемијски назив: IUPAC: (2,4-dihlorfenoksi) – sirćetna kiselina 2 etilheksil estar
CAS број: 1928-43-4
Генерички назив: Florasulam 6,25 ± 0,625 g/dm3
Хемијски назив: IUPAC: 2’, 6’, 8-trifluor-5-metoksi-s-triazol[l,2,4]-triazolo[1,5-c]pirimidin-2sulfonanilid
CAS број: 145701-23-1
Формулација: суспоеулзија – SE
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Начин деловања и примена:
MUSTANG се користи као контактни и селективни системични хербицид за сузбијање
широколисних корова у пшеници, јечму и кукурузу. Примењује се у количини од
0,4-0,6 l/ha уз утрошак воде од 200-400 l/ha (4-6 ml у 2-4 l воде на 100 m2).
У усеву пшенице и јечма третирање се врши од почетка бокорења па до појаве другог
коленца (фазе 21-32 BBCH скале), а када су корови у фази интензивног пораста.
У усеву кукурузу до развијеног петог листа (фазе 00-15 BBCH скале) а када су корови
у фази 4-6 листа.
Спектар деловања:
Успешно сузбија (ефикасност: 90-100%): гороцвет зечји (Adonis aestivalis), штир
обични (Amaranthus retroflexus), прстенак пољски (Anthemis arvensis), лободу обичну
(Atriplex patula), вијушац њивски (Bilderdykia convolvulus), девојачку траву (Capsella
bursa pastoris), пепељугу обичну (Chenopodium album), пепељугу многоцветну
(Ch.hybridum), жаворњак обични (Consolida regalis), прилепачу (Galium aparine),
ланилист обични (Linaria vulagris), камилицу праву (Matricaria chamomilla), нану
пољску (Mentha arvensis), булку обичну (Papaver rhoeas), дворник велики (Polygonum
lapathifolium), роткву дивљу (Raphanus raphanistrum), горушицу пољску (Sinapis
arvensis), горчику пољску (Sonchus arvensis), мишјакињу обичну (Stellaria media),
стиснушу крављу (Thlaspi arvense), честославицу персијску (Veronica persica).

Задовољавајуће сузбија (ефикасност: 75-90%): паламиду њивску (Cirsium
arvanse), димњачу обичну (Fumaria officinalis), мртву коприву црвену (Lamium
purpureum), ренику обичну (Lepidium draba), помоћницу обичну (Solanum nigrum), боцу
обичну (Xantium strumarium),
Слабо сузбија (ефикасност: <75%): дворник птичји (Polygonum aviculare), купина
обична (Rubus caesisus), љубичицу шарену (Viola tricolor).
Максималан број третирања: Једном, у току године на истој површини.

Шематски приказ примене хербицида Mustang у житарицама
Напомена:
Третирати по сувом, тихом и умерено влажном времену када су дневне температуре
између 5-25°С и када не постоји опасност од ноћних мразева.
Уколико дође до пресејавања или преоравања усева на третираним површинама
могу се сејати:
- 2 недеље касније: јара пшеница, јари јечам, овас и раж,
- 4 недеље касније: кукуруз, бели лук и соја.
Негативно деловање средства за заштиту биља:
На биљке (фитотоксичност): Због могуће фитотоксичности за све гајене биљке,
приликом третирања треба спречити заношење капи на све суседне усеве и засаде.
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На водене организме (отровност): Токсично за водене организме. Може проузроковати
дуготрајна нежењена дејствна на водену средину. Спречити доспевање препарата у
воде (водотоци, језера, бунари, изворишта воде) и канализациону мрежу.
На воде (контаминација): Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и
спречити контаминацију вода (водотока, језера, изворишта вода и бунара),
третирајући најмење 20 m удаљено од њих.
Каренца (време између последње примене препарата и бербе/жетве):
Обезбеђена временом примене препарата у пшеници, јечму и кукурузу.
Толеранца – МДК (максимално дозвољена количина остатака пестицида): У
складу са посебним прописом којим се утврђују максимално дозвољене количине
остатака у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за које се
утврђују максимално дозвољене колилине остатака.
Симптоми тровања
Ако се препарат прогута, настаје малаксалост, знојење, мучнина, болови у трбуху,
повраћање. Уколико доспе у око долази до црвенила коњунктива праћеног сузењем и
осећајем печења у оку. Дуже удисање испарења препарата може да изазове сув
кашаљ али су ови симптоми благи. У контакту са кожом може да доведе до алергијског
дерматитиса праћеног црвенилом и сврабом. Код тешких тровања настају повишена
телесна температура, знојење, снижен крвни притисак, парализа дисајне мускултуре,
поремећаји срчаног ритма, фибрилације мишића, конвулзије.
Прва помоћ и лечење
Kод пероралног тровања (само свесним особама које сарађују) дати неколико чаша
воде и изазвати повраћање. Када доспе у око, испирати обилно водом и затражити
помоћ офталмолога. У случају инхалације потребно је прекинути експозицију. Код
перкутаних тровања се препоручује купање и пресвлачење. Лечење подразумева
лаважу желуца, примену алкалне форсиране диурезе, антиконвулзиве,
кортикостероиде, антихистаминике, уз осталу симптоматску и потпорну терапију. У
случају тровања или појаве симптома након употребе овог средства, обавезно се
јавити надлежном лекару са овим упутством. Лекар или пацијент могу консултовали
токсиколога у Центру за контролу тровања ВМА, Црнотравска 17, Београд, тел.
011/3608-440 или 011/662-381 ради добијања детаљнијих информација, стручне
консултације и препоруке за даљи третман затрованог.
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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!
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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.
ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО
ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ!
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Обавештења о мерама предострожности:
P280 - Носити заштитне рукавице/заштитну одећу.
P301+P312 – АКО СЕ ПРОГУТА: Хитно позвати Центар за контролу тровања или се
обратити лекару, ако се не осећате добро.
P302+P352 – АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Опрати са пуно сапуна и воде.
P501 - Одлагање садржаја/амбалаже у складу са локалним и националним прописима.
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.
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Нето количина: 1 l
Рок трајања: 3 године, код правилног складиштења, у оригиналној затвореној и
неоштећеној амбалажи.
Број шарже и датум производње: утиснути на амбалажи
Решење брoj 321-01-2220/2010-11 од 20.07.2012. 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, 34000 Крагујевац
тел. +381 34 380 000
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ПАЖЊА!!
Обавештењa о опасности:
H302 – Штетно ако се прогута.
H317 - Може да изазова алергијске реакције на кожи.
H410 - Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.
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™Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow

Додатна обавештења о опасности:
ЕUH401 - придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље
људи и животну средину.

234mm
245mm

7mm

127mm

Package MID :

168773 1710

Trade Name :

MUSTANG

Country :

SERBIA

Size :

275MM X127MM

Artwork Type :

1L BOOKLET LABEL

Speciﬁcation :

EU 513

EU 513
CCL FRANCE - DRUSENHEIM
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245mm

Standardisation Level : 1

7mm

Printer :

EMEA - CCL FRANCE

Packing Location :

EMEA - DRUSENHEIM (F006)

Ticket No :

594841A01/502317

Date :

10-OCT-17

Proof Cycle No :

1
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COLOUR REFERENCES
Number of Colours used: 4
Cyan

Magenta
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Yellow

Black
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234mm

MUSTANG је контактни и селективни системични
хербицид у облику суспоемулзије (SE), светлосмеђе
боје, за сузбијање широколисних корова у усеву
пшенице, јечма и кукуруза у дози 0,4-0,6 l/ha.
Класификација резистентности (HRAC): 2,4
D-etilheksil estar "O" и florasulam "B"
Назив и садржај активне материје:
Генерички назив: 2,4 D 2-etilheksil estar 452 ± 22,62 g/l
(300 ± 15 g/l 2,4 D)
Хемијски назив: IUPAC: (2,4-dihlorfenoksi) – sirćetna
kiselina 2 etilheksil estar
CAS број: 1928-43-4
Генерички назив: Florasulam 6,25 ± 0,625 g/dm3
Хемијски назив: IUPAC: 2’, 6’,
8-trifluor-5-metoksi-s-triazol[l,2,4]-triazolo[1,5-c]pirimidin-2sulfonanilid
CAS број: 145701-23-1
Формулација: суспоеулзија – SE
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!

4mm

®

Mustang
ХЕРБИЦИД

Решење брoj 321-01-2220/2010-11 од 20.07.2012. 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, 34000 Крагујевац тел. +381 34 380 000

Обавештењa о опасности:
H302 – Штетно ако се прогута.
H317 - Може да изазова алергијске реакције на кожи.
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.
P301+P312 – АКО СЕ ПРОГУТА: Хитно позвати Центар
за контролу тровања или се обратити лекару, ако се не
осећате добро.
P302+P352 – АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Опрати са пуно
сапуна и воде.
P501 - Одлагање садржаја/амбалаже у складу са
локалним и националним прописима.
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.

Нето количина: 1 l
Рок трајања: 3 године, код правилног складиштења, у
оригиналној затвореној и неоштећеној амбалажи.
Број шарже и датум производње: утиснути на
амбалажи

4mm
ПАЖЊА!
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