
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

Preprečiti sproščanje v okolje.
Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz.
PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
Odstraniti vsebino / posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih 
voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Telefon za nujne primere: 112 KLIC V SILI.

Imetnik registracije: Corteva Agriscience Bulgaria EOOD, Mladost 4, BPS, 1A bld., 1fl., Sofija, 1766, Bolgarija.

Pooblaščeni zastopnik in distributer: KARSIA, Dutovlje,d.o.o., Poslovalnica Ljubljana, Tržaška 132, 1000 Ljubljana, 
Slovenija, tel.: 00 386-8-387-89-31; www.karsia.si

Številka odločbe: MKGP, UVHVVR št.: 327-02-352/2004/9 z dne 07.03.2006, z vsemi spremembami. 

Datum proizvodnje in številka serije: na embalaži.

Rok uporabe: dve leti od datuma proizvodnje.

Prazne embalaže ni dovoljeno ponovno uporabiti.
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Pred uporabo preberite priložena navodila.

Način delovanja: selektivni herbicid za zatiranje širokolistnega plevela po vzniku.

Ukrepi prve pomoči: v primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo 
pomoč, kot je navedeno v etiketi z navodilom za uporabo.

Distributer i autorizuar per Kosove: KB.˝AGRONOMI˝ exp-imp. Samadraxhe Suhareke. Mob. 044/124 654 dhe 044/183 835.

™ ® Blagovne znamke podjetja Corteva Agriscience in njegovih povezanih podjetij. 

HERBICID - sredstvo za zatiranje širokolistnega plevela v ozimni in jari pšenici ali ječmenu in koruzi formulirano v obliki 
suspenzoemulzije (SE) 
Vsebuje: 
florasulam ................................................................................................................ 6,25 g/L (0,58 % w/w)
CAS št.: 145701-23-1
2,4-D 2-EHE .......................................................... 452,42 g/L (42,33 % w/w) (kar ustreza 300 g/L 2,4-D)
CAS št.: 1928-43-4
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, CAS št.: 2634-33-5

POZOR.
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

VSEBINA: 1 L

UFI: DY86-F8A5-2100-THT4

SKUPINA B; O HERBICIDI
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Varovanje okolja: pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaževanje vodotokov, vodnjakov in vodnih izvirov tako, 
da upoštevamo predpise s področja varstva voda ob upoštevanju varnostnega pasu 15 m tlorisne širine od meje 
brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda. 

Znaki zastrupitve:
Znaki zastrupitve so pojav slabosti in bruhanja, slinjenja, krčev v mišicah, driske, zmedenosti z otežkočenim 
govorjenjem, splošnega zmanjšanja motorike, ataksije in nekoordiniranosti ter izgube refleksov. 

Prva pomoč in medicinski ukrepi ob nezgodi:
Splošna ukrepi: Pred reševanjem ponesrečenca je potrebno zagotoviti varnost reševalca. Prizadeto osebo čim 
prej umaknemo iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor in jo zavarujemo pred 
mrazom. V primeru nezavesti ga namestimo v položaj za nezavestnega (na levi bok). V primeru zastoja dihanja 
in/ali zastoja srca izvajamo oživljanje po standardnem ABC postopku: sprostitev dihalnih poti, dajanje umetnega 
dihanja in masaža srca.
V primeru vdihavanja: ponesrečenca prenesemo na svež zrak oz. omogočimo najboljšo možno prezračevanje 
prostora, če prenos ni možen, ukrepamo v skladu s splošnimi ukrepi. 
V primeru stika s kožo: odstranimo kontaminirano obleko in obutev, kožo pa temeljito umijemo z vodo in milom. 
Če je potrebno se posvetujemo z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je potrebno delovno obleko oprati.
V primeru stika z očmi: s palcem in kazalcem razpremo veki prizadetega očesa in oko temeljito izpiramo z vodo 
15 minut. Posvetujemo se z zdravnikom.
V primeru zaužitja: usta izperemo z vodo. Prizadeti naj popije 2-3 dl vode. Takoj pokličemo zdravnika. Ne izzivamo 
bruhanja. Nezavestnemu ne dajemo piti ničesar. Če je možno zdravniku predložimo navodilo za uporabo. 
Navodilo zdravniku: v primeru, ko vemo, da je prišlo do zaužitja več kot 140 g florasulama v času krajšem od ene 
ure, bo zdravnik razmislil o možnosti spiranja želodca z zagotovitvijo, da so dihalne poti zaščitene. Specifičen 
protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično in podporno. 

Način delovanja: selektivni herbicid za zatiranje širokolistnega plevela po vzniku. 

Navodilo za uporabo: MUSTANG™ 306 SE uporabljamo za zatiranje širokolistnega plevela:
-  v ozimni in jari pšenici ali ječmenu za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela kot so: metlike 

(Chenopodium spp.), dresni (Polygonum spp.), navadna zvezdica (Stellaria media), navadna kurja črevca  

(Anagallis arvensis), prava kamilica (Matricaria chamomilla), plezajoča lakota (Gallium aparine), pelinolistna 
ambrozija (Ambrosia artemisifolia) in za zmanjšanje zapleveljenosti s perzijskim jetičnikom (Veronica 
persica) ter za zmanjšanje zapleveljenosti z večletnim širokolistnim plevelom kot sta njivski osat (Cirsium 
arvense), njivski slak (Convolvulus arvensis) in nekatere druge vrste širokolistnega plevela v odmerku 0,4 
do 0,6 L/ha v stadiju od začetka razraščanja pa do prvega kolenca (fenofaza 21-31 BBCH), ko ima enoletni 
širokolisten plevel 2-6 listov.

-  v koruzi za zrnje in silažo za zatiranje širokolistnega plevela kot so: metlike (Chenopodium spp.), dresni 
(Polygonum spp.), navadna zvezdica (Stellaria media), navadna kurja črevca (Anagallis arvensis), prava 
kamilica (Matricaria chamomilla), plezajoča lakota (Gallium aparine), pelinolistna ambrozija (Ambrosia 
artemisifolia) in za zmanjšanje zapleveljenosti s perzijskim jetičnikom (Veronica persica) ter za zmanjšanje 
zapleveljenosti z večletnim širokolistnim plevelom kot sta njivski osat (Cirsium arvense), njivski slak 
(Convolvulus arvensis) in nekatere druge vrste širokolistnega plevela v odmerku 0,5 do 0,6 L/ha v stadiju 4-5 
popolnoma razvitih listov koruze.

Priporočena poraba vode: 200-400 L vode na ha.

Opozorilo: sredstvo se lahko na isti površini uporabi le enkrat v eni rastni sezoni.

Fitotoksičnost (občutljivost rastlin na sredstvo): pripravek ni fitotoksičen, če ga uporabljamo v skladu z 
navodili.

Mešanje: Mustang™ 306 SE se meša s fungicidi, insekticidi, herbicidi na osnovi derivatov sečnine, foliarnimi 
gnojili in regulatorji rasti.
 
Priprava sredstva za uporabo: odmerjeno količino sredstva vlijemo v rezervoar škropilnice napolnjen s polovico 
potrebne količine vode. Nato ob stalnem mešanju dolijemo vodo do potrebne količine.

Karenca: za ozimno in jaro pšenico, ozimni in jari ječmen ter koruzo je zagotovljena s časom uporabe.

Varstvo pri delu: pri delu pazimo, da sredstvo ne pride v oči, na kožo in obleko. Ne škropimo ob vročem in 
vetrovnem vremenu. Ne smemo vdihovati razpršenih delcev sredstva. Med delom nosimo primerno zaščitno 
obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči / obraz. Med delom ne smemo jesti, piti ali kaditi. V primeru onesnaženja 
in/ali suma na zastrupitev moramo prekiniti z delom in ukrepati po navodilu prve pomoči. Po delu se temeljito 
umijemo in preoblečemo. Operemo in očistimo vsa uporabljena zaščitna sredstva.
Pripravek lahko uporabljamo samo s traktorsko škropilnico. 

Pogoji skladiščenja: pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem, hladnem in zračnem 
prostoru, zaščiteno pred soncem in vlago, pri temperaturi med 5 in 30°C, ločeno od hrane, pijače in krmil, 
nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.

Navodilo za ravnanje v primeru nenamernega izpusta: v primeru nesreče pri prevozu takoj pokličemo 
center za obveščanje 112, uporabimo vso predpisano zaščitno opremo, zavarujemo mesto nesreče in nanjo 
opozorimo ostale udeležence v prometu ter preprečimo nastajanje nadaljnje škode. Ponesrečenim osebam 
nudimo prvo pomoč in pokličemo zdravnika.V zaprtem prostoru poškodovano embalažo in razsuti pripravek 
zberemo v posebej določeno posodo ter oddamo v zbirnik posebnih odpadkov, da gre na uničenje. Tla in ostale 
umazane predmete očistimo še z vodo in detergentom. Večje količine vode za izpiranje zberemo v posode, da 
ne onesnažimo odtočnih kanalov, površinskih voda in podtalnice. V primeru požara gasimo vedno le s prahom, 
peno, CO2 ali drugimi kemičnimi sredstvi. Pri gorenju se sproščajo strupeni plini, zato je potrebno uporabiti 
ustrezno zaščitno obleko in dihalni aparat. 

Ravnanje z ostanki sredstva in prazno embalažo: uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke 
neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu 
nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki 
in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo 
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako očiščeno 
embalažo oddamo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oz. jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče 
odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom.

Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji!

Splošne opombe: proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v izvirno zaprti embalaži. Za morebitno 
škodo ali slabše delovanje, do česar bi lahko prišlo zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja, 
proizvajalec ne odgovarja.
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Varovanje okolja: pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaževanje vodotokov, vodnjakov in vodnih izvirov tako, 
da upoštevamo predpise s področja varstva voda ob upoštevanju varnostnega pasu 15 m tlorisne širine od meje 
brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda. 

Znaki zastrupitve:
Znaki zastrupitve so pojav slabosti in bruhanja, slinjenja, krčev v mišicah, driske, zmedenosti z otežkočenim 
govorjenjem, splošnega zmanjšanja motorike, ataksije in nekoordiniranosti ter izgube refleksov. 

Prva pomoč in medicinski ukrepi ob nezgodi:
Splošna ukrepi: Pred reševanjem ponesrečenca je potrebno zagotoviti varnost reševalca. Prizadeto osebo čim 
prej umaknemo iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor in jo zavarujemo pred 
mrazom. V primeru nezavesti ga namestimo v položaj za nezavestnega (na levi bok). V primeru zastoja dihanja 
in/ali zastoja srca izvajamo oživljanje po standardnem ABC postopku: sprostitev dihalnih poti, dajanje umetnega 
dihanja in masaža srca.
V primeru vdihavanja: ponesrečenca prenesemo na svež zrak oz. omogočimo najboljšo možno prezračevanje 
prostora, če prenos ni možen, ukrepamo v skladu s splošnimi ukrepi. 
V primeru stika s kožo: odstranimo kontaminirano obleko in obutev, kožo pa temeljito umijemo z vodo in milom. 
Če je potrebno se posvetujemo z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je potrebno delovno obleko oprati.
V primeru stika z očmi: s palcem in kazalcem razpremo veki prizadetega očesa in oko temeljito izpiramo z vodo 
15 minut. Posvetujemo se z zdravnikom.
V primeru zaužitja: usta izperemo z vodo. Prizadeti naj popije 2-3 dl vode. Takoj pokličemo zdravnika. Ne izzivamo 
bruhanja. Nezavestnemu ne dajemo piti ničesar. Če je možno zdravniku predložimo navodilo za uporabo. 
Navodilo zdravniku: v primeru, ko vemo, da je prišlo do zaužitja več kot 140 g florasulama v času krajšem od ene 
ure, bo zdravnik razmislil o možnosti spiranja želodca z zagotovitvijo, da so dihalne poti zaščitene. Specifičen 
protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično in podporno. 

Način delovanja: selektivni herbicid za zatiranje širokolistnega plevela po vzniku. 

Navodilo za uporabo: MUSTANG™ 306 SE uporabljamo za zatiranje širokolistnega plevela:
-  v ozimni in jari pšenici ali ječmenu za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela kot so: metlike 

(Chenopodium spp.), dresni (Polygonum spp.), navadna zvezdica (Stellaria media), navadna kurja črevca  

(Anagallis arvensis), prava kamilica (Matricaria chamomilla), plezajoča lakota (Gallium aparine), pelinolistna 
ambrozija (Ambrosia artemisifolia) in za zmanjšanje zapleveljenosti s perzijskim jetičnikom (Veronica 
persica) ter za zmanjšanje zapleveljenosti z večletnim širokolistnim plevelom kot sta njivski osat (Cirsium 
arvense), njivski slak (Convolvulus arvensis) in nekatere druge vrste širokolistnega plevela v odmerku 0,4 
do 0,6 L/ha v stadiju od začetka razraščanja pa do prvega kolenca (fenofaza 21-31 BBCH), ko ima enoletni 
širokolisten plevel 2-6 listov.

-  v koruzi za zrnje in silažo za zatiranje širokolistnega plevela kot so: metlike (Chenopodium spp.), dresni 
(Polygonum spp.), navadna zvezdica (Stellaria media), navadna kurja črevca (Anagallis arvensis), prava 
kamilica (Matricaria chamomilla), plezajoča lakota (Gallium aparine), pelinolistna ambrozija (Ambrosia 
artemisifolia) in za zmanjšanje zapleveljenosti s perzijskim jetičnikom (Veronica persica) ter za zmanjšanje 
zapleveljenosti z večletnim širokolistnim plevelom kot sta njivski osat (Cirsium arvense), njivski slak 
(Convolvulus arvensis) in nekatere druge vrste širokolistnega plevela v odmerku 0,5 do 0,6 L/ha v stadiju 4-5 
popolnoma razvitih listov koruze.

Priporočena poraba vode: 200-400 L vode na ha.

Opozorilo: sredstvo se lahko na isti površini uporabi le enkrat v eni rastni sezoni.

Fitotoksičnost (občutljivost rastlin na sredstvo): pripravek ni fitotoksičen, če ga uporabljamo v skladu z 
navodili.

Mešanje: Mustang™ 306 SE se meša s fungicidi, insekticidi, herbicidi na osnovi derivatov sečnine, foliarnimi 
gnojili in regulatorji rasti.
 
Priprava sredstva za uporabo: odmerjeno količino sredstva vlijemo v rezervoar škropilnice napolnjen s polovico 
potrebne količine vode. Nato ob stalnem mešanju dolijemo vodo do potrebne količine.

Karenca: za ozimno in jaro pšenico, ozimni in jari ječmen ter koruzo je zagotovljena s časom uporabe.

Varstvo pri delu: pri delu pazimo, da sredstvo ne pride v oči, na kožo in obleko. Ne škropimo ob vročem in 
vetrovnem vremenu. Ne smemo vdihovati razpršenih delcev sredstva. Med delom nosimo primerno zaščitno 
obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči / obraz. Med delom ne smemo jesti, piti ali kaditi. V primeru onesnaženja 
in/ali suma na zastrupitev moramo prekiniti z delom in ukrepati po navodilu prve pomoči. Po delu se temeljito 
umijemo in preoblečemo. Operemo in očistimo vsa uporabljena zaščitna sredstva.
Pripravek lahko uporabljamo samo s traktorsko škropilnico. 

Pogoji skladiščenja: pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem, hladnem in zračnem 
prostoru, zaščiteno pred soncem in vlago, pri temperaturi med 5 in 30°C, ločeno od hrane, pijače in krmil, 
nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.

Navodilo za ravnanje v primeru nenamernega izpusta: v primeru nesreče pri prevozu takoj pokličemo 
center za obveščanje 112, uporabimo vso predpisano zaščitno opremo, zavarujemo mesto nesreče in nanjo 
opozorimo ostale udeležence v prometu ter preprečimo nastajanje nadaljnje škode. Ponesrečenim osebam 
nudimo prvo pomoč in pokličemo zdravnika.V zaprtem prostoru poškodovano embalažo in razsuti pripravek 
zberemo v posebej določeno posodo ter oddamo v zbirnik posebnih odpadkov, da gre na uničenje. Tla in ostale 
umazane predmete očistimo še z vodo in detergentom. Večje količine vode za izpiranje zberemo v posode, da 
ne onesnažimo odtočnih kanalov, površinskih voda in podtalnice. V primeru požara gasimo vedno le s prahom, 
peno, CO2 ali drugimi kemičnimi sredstvi. Pri gorenju se sproščajo strupeni plini, zato je potrebno uporabiti 
ustrezno zaščitno obleko in dihalni aparat. 

Ravnanje z ostanki sredstva in prazno embalažo: uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke 
neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu 
nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki 
in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo 
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako očiščeno 
embalažo oddamo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oz. jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče 
odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom.

Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji!

Splošne opombe: proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v izvirno zaprti embalaži. Za morebitno 
škodo ali slabše delovanje, do česar bi lahko prišlo zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja, 
proizvajalec ne odgovarja.
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Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

Preprečiti sproščanje v okolje.
Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz.
PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
Odstraniti vsebino / posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih 
voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Telefon za nujne primere: 112 KLIC V SILI.

Imetnik registracije: Corteva Agriscience Bulgaria EOOD, Mladost 4, BPS, 1A bld., 1fl., Sofija, 1766, Bolgarija.

Pooblaščeni zastopnik in distributer: KARSIA, Dutovlje,d.o.o., Poslovalnica Ljubljana, Tržaška 132, 1000 Ljubljana, 
Slovenija, tel.: 00 386-8-387-89-31; www.karsia.si

Številka odločbe: MKGP, UVHVVR št.: 327-02-352/2004/9 z dne 07.03.2006, z vsemi spremembami. 

Datum proizvodnje in številka serije: na embalaži.

Rok uporabe: dve leti od datuma proizvodnje.

Prazne embalaže ni dovoljeno ponovno uporabiti.
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Pred uporabo preberite priložena navodila.

Način delovanja: selektivni herbicid za zatiranje širokolistnega plevela po vzniku.

Ukrepi prve pomoči: v primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo 
pomoč, kot je navedeno v etiketi z navodilom za uporabo.

Distributer i autorizuar per Kosove: KB.˝AGRONOMI˝ exp-imp. Samadraxhe Suhareke. Mob. 044/124 654 dhe 044/183 835.

™ ® Blagovne znamke podjetja Corteva Agriscience in njegovih povezanih podjetij. 

HERBICID - sredstvo za zatiranje širokolistnega plevela v ozimni in jari pšenici ali ječmenu in koruzi formulirano v obliki 
suspenzoemulzije (SE) 
Vsebuje: 
florasulam ................................................................................................................ 6,25 g/L (0,58 % w/w)
CAS št.: 145701-23-1
2,4-D 2-EHE .......................................................... 452,42 g/L (42,33 % w/w) (kar ustreza 300 g/L 2,4-D)
CAS št.: 1928-43-4
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, CAS št.: 2634-33-5

POZOR.
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

VSEBINA: 1 L

UFI: DY86-F8A5-2100-THT4

SKUPINA B; O HERBICIDI
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