УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ ПРЕПАРАТА

JOKER 70 SG

Селективни системични хербицид у облику водорастворљивих гранула (SG), беле боје
САСТАВ ПРЕПАРАТА:
активна материја:
dikamba 700 +/- 25 g/kg (техничке чистоће мин. 98%) (+/- 25 g/kg)
Хемијски назив (IUPAC): 3,6-dihloro-o-anizil kiselina
(C.A.): 3,6-dihloro-2-metilbenzoeva kiselina
CAS broj: 1918-00-9
ПРИМЕНА:
JOKER 70 SG користи се за сузбијање једногодишњих и вишегодишњих широколисних корова у усеву
меркантилног и силажног кукуруза (без подусева), у количини 0,35 – 0,45 kg/ha, прскањем када је
кукуруз у фази 2-5 листова, а корови у фази 2-6 листова (фаза интензивног пораста).
Спектар деловања:
Врсте корова које добро сузбија:
Боца обична
Амброзија
Штир бљутави
Штир обични
Вијушац њивски
Пепељуга
Чистац једногодишњи
Коница обична
Тушт обични
Дворник велики
Дворник обични
Помоћница обична
Горчике

Xanthium strumarium
Ambrosia artemisifoila
Amaranthus blitoides
Amaranthus retroflexus
Bilderdykia convolvulus
Chenopodium spp.
Stachya annua
Galinsoga parvinflora
Portulaca oleracea
Polygonum lapathifolium
Polygonum persicaria
Solanum nigrum
Sonchus spp.

Врсте корова које задовољавајуће сузбија:
Липица теофрастова
Дворник птичији
Паламида њивска
Попонац
Татула
Млечике

Abutilon theophrasti
Polygonum aviculare
Cirsium arvense
Convolvulus arvensis
Datura stramonium
Euphorbia spp.

Утрошак воде 200 – 400 l/ha
Максималан број третирања у току године на истој површини: једном
ПРИПРЕМА СРЕДСТАВА ЗА ПРСКАЊЕ:
Пре примене проверити да ли је опрема за прскање чиста и исправна. Извршити калибрацију уређаја.
Одмерену количину препарата размутити са мало воде и додати у резервоар прскалице напуњен до
половине водом и започети са мешањем, допунити резервоар водом, све уз непрекидно мешање.
ПРИМЕНА ИЗ ВАЗДУХОПЛОВА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА
КОМПАТИБИЛНОСТ – МОГУЋНОСТ МЕШАЊА СА ДРУГИМ ПЕСТИЦИДИМА: Може се мешати са
препаратима на бази bromiksinila, nikosulfurona, rimsulfurona, triasulfurona, 2,4-D MCPA, mekopropa,
triklopina, diflufenzopina.
ФИТОТОКСИЧНОСТ: Не сме се примењивати у семенском кукурузу и кукурузу са подусевом, у крашким
подручјима, на брло слабо хумусним земљиштима и на температурама преко 25оC. Уколико се
примењује према упутству за примену препарат не изазива фитотоксичност на биљкама.
ЗАШТИТА СУСЕДНИХ УСЕВА И ВОДА: При примени треба спречити заношење на суседне усеве и
засаде. Не прскати уколико брзина ветра прелази 15 м/с.
Приликом третирања поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода (водотокови,
бунари, језера, изворишта воде), третирајући на удаљености од најмање 20 метара од њих.
КАРЕНЦА: Обезбеђена временом примене на кукуруз.
ТОЛЕРАНЦА (MDK): 0,05 mg/kg за кукуруз

ОТРОВНОСТ И МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ:
JOKER 70 SG је штетан за човека.
Знак опасности: Xn (штетно)
Ознаке ризика:
R – 22
Штетан ако се прогута
R – 41
Ризик од тешког оштећења ока.
R – 52/53
Штетaн за водене организме, може изазвати дуготрајне штетне ефекте у воденој
животној средини.
Ознаке безбедности:
S–2
Чувати ван домашаја деце
S – 13
Чувати одвојено од хране, пића и сточне хране
S – 26
У случају контакта са очима , одмах испрати са доста воде и затражити лекарску помоћ.
S – 35
Хемикалије и контејнери морају бити одложени на безбедан начин.
S – 39
Носити заштитна средства за очи – лице.
S – 57
Користити одговарајуће контејнере да се избегне загађење животне средине.
СИМПТОМИ И ЗНАЦИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ:
Симптоми и знаци тровања:
Свраб, пецкање по кожи, у гуши, очима и носу, што прати и сув надражајни кашаљ. У случају ингестије
јављају се болови у трбуху, повраћање и пролив. На местима иритације кожа је црвена и лако отечена,
а у случају испољавања алергије карактеристичне су промене које подсећају на копривњачу.
Прва помоћ и лечење:
Прекинути даљи унос отрова у организам, испрати кожу и слузнице ока чистом обичном водом. Лечење
подразумева рехидрацију са надокнадом електролита и антихистаминике по потреби.
У случају тровања или појаве симптома након употребе овог средства, обавезно се јавити
надлежном лекару са овим упутством. Лекар или пацијент се могу јавити и Центру за контролу
тровања ВМА, Црнотравска 17, Београд на телефон 011/2662-381 или 3608 440, ради добијања
детаљнијих информација, стручне консултације и препоруке за даљи третман затрованог.
СКЛАДИШТЕЊЕ: Чувати ван домашаја деце у затвореним оригиналним посудама, на сувом месту са
добром вентилацијом, одвојено од хране, пића и сточне хране и не на директној сунчевој светлости.
ПОСТУПАК СА ПРАЗНОМ АМБАЛАЖОМ: Празну амбалажу три пута испрати чистом водом и садржај
испирања додати у прскалицу код последњег третмана. Амбалажу затим избушити на три места, да би
се учинила неупотребљивом. Након тога одложити је на место за прикупљање амбалаже и уништити у
складу са Правилником о врстама амбалаже за пестициде и ђубрива и о уништавању пестицида и
ђубрива .
Препарат се мора користити само према овом упутству за примену. Произвођач није одговоран за
губитке и штете изазване неправилном употребом овог препарата.
Дозвола за промет број: 321-02-00020-70/2005-11 од 20. 07. 2005., издата од стране Министарства
пољопривреде и водопривреде Републике Србије.
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