Начин употребе и припреме препарата: Прскање се може вршити
леђним или тракторским прскалицама. Одмерену количину препарата
сипати у резервоар прскалице до пола напуњене водом. Затим уз добро
мешање резервоар допунити водом. Приликом рада са препаратом не
пушити, не јести и не пити. Потребно је носити одговарајућу заштитну
одећу и рукавице.
Каренца: 42 дана за кромпир и парадајз; за соју обезбеђена временом
примене (ОВП)
Радна каренца: oбезбеђена временом примене
Толеранца - МДК: 0,1 мг/кг-кромпир, соја, парадајз
Класификација и обележавање:
DANCOR 70 WG је штетан за људе, организме у води, пчеле и топлo
крвне организме.
Знак опасности: Xi (иритативно)
Ознаke упозорења: R 22 (штетан ако се прогута), 36/38 (надражује очи
и кожу), 52 (штетан за организме у води).
Ознаке безбедности: S 2 (чувати ван домашаја деце), 13 (чувати
одвојено од хране, пића и сточне хране), 36/37/39 (носити одговарајућу
заштитну одећу, рукавице и заштитна средства за очи и лице), 45 (у
случају незгоде или мучнине одмах потражити савет лекара, ако је
могуће показати етикету).
Симптоми и знаци тровања, прва помоћ, противотров и лечење:
Нису описана тровања код људи. У акутним тровањима
експерименталних животиња запажене су фасцикулације мишића,
убрзано дисање, диспнеја, атаксија, конвулзије, а касније оштећења
плућа, јетре и бубрега. У случају гутања препарата испрати уста већом
количином воде и ради се лаважа желуца. Ако препарат доспе у око
одмах испрати очи чистом водом у трајању од најмање 15 минута.
Уколико дође у контакт са кожом, одмах скинути сву контаминирану
одећу, кожу прво опрати већом количином воде, а потом сапуном и
водом. Контаминирана одећа мора бити опрана пре поновне употребе.
Приликом инхалције затрованог изнети из контаминиране зоне,
утоплити га и обезбедити медицински надзор.
Лечење је симптоматско и подразумева примену инфузионих раствора,
антиконвулзија и хепатопротектива. У акутној бубрежној инсуфијенцији
се примењује хемодијализа.
У случају тровања за ближа упутства о лечењу консултовати центар за
контролу тровања ВМА Црнотравска 17, Београд, тел. 011/3608-440.
Складиштење: Препарат чувати ван места становања, под кључем, ван
домашаја деце и неупућених особа, у добро затвореној оригиналној
амбалажи, на сувом месту, са добром вентилацијом, одвојено од хране,
пића и сточне хране.
Одстрањивање празне амбалаже: Празну амбалажу поцепати да би
се учинила неупотребљивом и не бацати у водотокове, канализацију,
септичке јаме, депоније, да не би дошло до загађења човекове околине.
Амбалажу депоновати на места одређена за прикупљање и уништавање
отпадних материја ове врсте (овлашћени сабирни центри).
Заштитне мере у случају незгоде код превоза: Удаљити
неовлашћене особе са места несреће и одмах позвати милицију.
Избегавати удисање створене прашине. Спречити даље расипање
материјала, не спирати водом. Сакупити лагано садржај, при томе пазити
да се не диже прашина. Ако је могуће усисати просути материјал.
Сакупљени материјал треба ставити у пластичну бурад, добро затворити
и отпремити у центар за уништавање хемијског отпада.
Ако се средство распе у затвореном простору, спречити загађење
осталих производа и просуто средство покупити у безбедну амбалажу
(буре) и депоновати на за то предвиђено место.
Ако се препарат нађе у пожару, за почетно гашење користити апарате
са ознаком S – гашење прахом (S 43).
Чишћење прскалице и заштитне одеће: После завршене примене
препарата, сва опрема (машине и заштитна одећа) мора да се темељно
очисти. Празан резервоар прскалице добро испрати водом и са тим
садржајем испрскати део већ третиране површине. Добро испрати
распрскиваче и црева за довод препарата. Спољашност опреме опрати са
минималном количином воде. После прања оставити да се све добро
осуши и однети у просторије за чување пољопривредне механизације.
Заштитну одећу опрати детерџентом и добро испрати са већом
количином воде.

Хербицид који се примењује у кромпиру, соји и парадајзу
(који се расађује), а у промет се ставља у облику
вододисперзибилних гранула (WG), светло беж боје

DANCOR 70 WG

500 г
ПРЕ УПОТРЕБЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ
Примена из ваздухоплова није дозвољена
САСТАВ ПРЕПАРАТА: Metribuzin 700 ± 25 г/кг (техн. чист. мин. 95,5 %)
CAS број: 21087-64-9 EEC број: 244-209-7
ХЕМИЈСКИ НАЗИВ (IUPAC): 4-amino-6-terc-butil-4,5-dihidro-3-metiltio-1,2,4-triazin-5(4H)-on
DANCOR 70 WG је штетан за људе, организме у води, пчеле и топлoкрвне организме.
Знак опасности: Xi (иритативно)
Ознаке ризика: R-22, 36/38, 52
Ознаке безбедности: S 2, 13, 36/37/39, 45
Дозвола за промет Савезног министарства привреде и унутрашње трговине бр. 5651/2 од 30.12.2002.
Уверење о опасној материји бр. 10/41 од 12.02.2003.
Датум производње:
Број шарже:
Рок употребе: 2 године од датума производње, у оригиналној амбалажи и условима правилног складиштења
Паковање: 500 г
Произвођач: United Phosphorus Ltd. 11 G.I.D.C., Vapi, Gujarat 396-195, India
Заступник: Агролинк д.о.о. Џорџа Вашингтона 54, Београд, тел. 011/322-7616
Увозник и ексклузивни дистрибутер: Агромастер д.о.о. Словачких побуњеника 16,
Крагујевац, тел. 034/510-104

Xi

иритативно

DANCOR 70 WG се користи као селективни, системични хербицид за
сузбијање једногодишњих широколисних корова у:
Кромпиру: Третирањем земљишта после садње а пре ницања усева:
0,75 кг/ха, (7,5 г на 100 м²), на земљиштима са садржајем хумуса 1,5
-3 %; 1 кг/ха (10 г на 100 м²) на земљиштима са садржајем 3-5 % хумуса;
1,5 кг/ха (15 г на 100 м²) на земљиштима са садржајем хумуса > 5 %.
После ницања усева, када кромпир има развијена 5-8 листова (фазе 15
(105)-18 (108) BBCH-скале) у количини од 0,5 кг/ха (5 г на 100 м²), на
земљиштима са садржајем хумуса 3-5 %; 0,75 кг/ха, (7,5 г на 100 м²), на
земљиштима са садржајем хумуса >5 %.
Соји: Третирањем земљишта после сетве а пре ницања усева: 0,5 кг/ха
(5 г на 100 м²), на земљиштима са садржајем хумуса 3-5 %; 1 кг/ха (7,5 г
на 100 м²) на земљиштима са садржајем хумуса > 5 %.
Парадајзу (само који се расађује): 8-10 дана после расађивања у
количини од 0, 5 кг/ха (5 г на 100 м²), на земљиштима са садржајем
хумуса 3-5 %; 0,75 кг/ха (7,5 г на 100 м²) на земљиштима са садржајем
хумуса > 5 %.
Утрошак воде: 200-400 л/ха (2-4 л/100 м²)
Број третирања: једном, у току године на истој површини
Врсте корова које добро сузбија: теофрастова липица (Abutilon
theophrasti), штиреви (Amaranthus spp.), амброзија пеленаста (Ambrosia
artemisifolia), репица црна (Brassica nigra), тарчужак обични (Capsella
bursa-pastoris), пепељуге (Chenopodium spp.), лубеничарка њивска
(Hibiscus trionum), дворници (Polygonum spp.), тушт обични (Portulaca
oleracea), ротква дивља (Raphanus raphanistrum), горушица пољска
(Sinapis arvensis), чистац једногодишњи (Stachys annua), лобода обична
(Atriplex patula), коница обична (Galinsoga parviflora), посунац обични
(Heliottropium europeum)
Задоваљавајуће сузбија: татула обична (Datura starmonium)
Слабо сузбија: обична помоћница (Solanum nigrum), боце (Xantium spp.)
MОГУЋНОСТ МЕШАЊА (компатибилност): У усеву кромпира, ако се
примењује после садње а пре ницања, може се мешати са препаратима
на бази acetohlora, flurohloridona, dimetenamida, metolahlora, pendimetalina. У усеву соје, може се мешати са препаратима на бази acetohlora,
metolahlora, alahlora, dimetenamida.
НЕМОГУЋНОСТ МЕШАЊА (некомпатибилност): Не сме се мешати са
другим хербицидима у усеву кромпира ако се примењује после ницања.
Не сме се примењивати на врло слабо хумусним земљиштима (мање
од 1 % хумуса) због фитотоксичности; на јако хумозним земљиштима
(преко 6 % хумуса) због везивања за честице земљишта; у усеву
парадајза из семена; после ницања кромпира, не смеју се третирати
сорте Jerla, Voran, SV77/40 и SV 76/48, а за нове сорте обавезно испитати
селективност.
НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ:
На биљке (ограничење у плодореду): 4 месеца након примене, на
третираним површинама могу се сејати (садити) кромпир, соја, луцерка,
грашак, сочиво, аспарагус, парадајз, траве за сточну исхрану, пшеница,
јечам, кукуруз. 8 месеци након примене, на третираним површинама
могу се сејати грашак, сочиво, пшеница, јечам. 12 месеци након
примене, на третираним површинама могу се сејати купусњаче, салата,
краставац, бостан, шећерна репа и лук. 18 месеци након примене, на
третираним површинама може се сејати остало коренасто-кртоласто поврће.
Уколико дође до превременог преоравања или пресејавања третираног
усева, на тим површинама могу се поново сејати (садити) кромпир и соја.
На биљке (фитотоксичност): Не сме се примењивати на врло слабо
хумусним земљиштима (мање од 1 % хумуса) због фитотоксичности.
Спречити заношење капи приликом третирања на све суседне
широколисне културе (шећерна репа, сунцокрет, уљана репица, бостан,
краставац, луцерка).
На водене организме (отровност): Штетан је за водене организме.
Спречити доспевање препарата у водену средину (водотокове, језера,
бунари и изворишта вода) и канализациону мрежу.
На воде (контаминација): Приликом третирања поштовати
водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода (водотоци, језера,
бунари и изворишта вода), третирајући најмање 20 м удаљено од њих.
Начин употребе и припреме препарата: Прскање се може вршити
леђним или тракторским прскалицама. Одмерену количину препарата
сипати у резервоар прскалице до пола напуњене водом. Затим уз добро
мешање резервоар допунити водом. Приликом рада са препаратом не
пушити, не јести и не пити. Потребно је носити одговарајућу заштитну
одећу и рукавице.

