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�адржај: 1 lit.
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NADRAZUJUCE

У�У����О �А У�О����У
DAKOTA 25 EC је хербицид за примену у сунцокрету, а у промет се ставља у облику концентрата
за емулзију (EC), са активном материјом flurohloridon (тех. чистоће мин. 97%).
�А��А� ����А�А�А: flurohloridon 250±15g/l, растварач и друге помоћне материје до 1 литра.
CAS broj: 61213-25-0; EEC broj: 262-661-0
���!"�#! $А�!� (IUPAC): (3RS,4RS; 3RS,4SR)-3-hlor-4-hlormetil-1-(a,a,a-trifluor-m-tolil)-2-pirolidinon
��!��$А ����А�А�А: препарат је намењен за сузбијање једногодишњих усколисних и
широколисних корова пре њиховог ницања, а после сетве и пре ницања сунцокрета, третирањем
земљишта.
$А%!$ &�'О�А*А: селективни транслокациони хербицид.
#О'!%!$А ! $А%!$ ��!��$�: 2-4 l/ha (20-40 ml на 100 m2) у зависности од типа земљишта.
#О'!%!$А �О&�: 200-400 l/ha
��О" ��!��$А: једном, у току године на истој површини
��!��$А !� �А�&У�О�'О�А: није дозвољена
�О+У,$О�� ��-А*А (компатибилност/инкомпатибилност): може се мешати са препаратима
на бази alahlora, acetohlora, S-metolahlora, dimetenamida-P, pendimetalina и linurona.
���#�А� &�'О�А*А: једногодишњи широколисни и усколисни корови
����� #О�О�А #О"� &О��О �У��!"А:
- једногодишњи широколисни корови, као што су: штир обични (Amaranthus retroflexus), штир
бљутави (А.blitoides), липица теофрастова (Abutilon theophrasti), амброзија (Ambrosia artemisiifolia),
вијушац њивски (Bilderdykia convolvulus), тарчужак обични (Capsella bursa-pastoris), пепељуга
срцолисна (Chenopodium hybridum), татула обична (Datura stramonium), мирунка обична (Diplotaxis
muralis), коница обична (Galinsoga parviflora), лубеничарка њивска (Hibiscus trionum), мртва коприва
црвена (Lamium purpureum), дворник велики (Polygonum lapathifolium), тушт обични (Portulaca
oleracea), горушица пољска (Sinapis arvensis), помоћница обична (Solanum nigrum), горчика обична
(Sonchus oleraceus), мишјакиња обична (Stellaria media), чистац једногодишњи (Stachys annua) и
честославице (Veronica spp.);
- једногодишњи усколисни корови, као што су: просо коровско (Echinochloa crus-galli).
����� #О�О�А #О"� �'А�О �У��!"А: једногодишњи широколисни корови, као што су:
паламида њивска из семена (Cirsium arvensa), лубеничарка њивска (Hibiscus trionum), боца обична
(Xanthium strumarium).
�'О&О��&: нема ограничења код нормалне смене усева у плодореду, али уколико дође до
преоравања на истој површини се може сејати сунцокрет, а не препоручује се краставац, лубеница,
сирак и дуван.
$�+А�!�$О &�'О�А*� ����А�А�А
-   $а биљке (фитотоксичност):

  #риликом третирања препарат не сме доспети на зелене делове стабала воћака и чокота
    винове лозе.

  $оже бити фитотоксичан за сунцокрет и кромпир (застој у порасту, избледелост, ређе
    деформације), уколико се примењује у влажним подручјима у условима обилних падавина    на
    слабо хумозним земљиштима  (1-3% хумуса).
-   $а воде:

  Отровност: Отрован за организме у води. пречити доспевање препарата у воде
    (водотоци, бунари, језера, изворишта вода) и канализациону мрежу.

  'онтаминација: #риликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити
    контаминацију вода (водотока, језера, изворишта вода и бунара), третирајући најмање
    20 m удаљено од њих.
#А��$;А: обезбеђена временом примене
�А&$А #А��$;А: сушење депозита
�А#�!�А'$О &О��О<�$А #О'!%!$А О��А�А#А (толеранца): 0,05mg/kg -сунцокрет

�ербицид
#онцентрат за емулзију (EC), браон боје
�астав препарата
+енерички назив:
flurohloridon (CAS broj: 61213-25-0)
�адржaj активне материје: 250 ± 15 g/l
�емијски назив (IUPAC): (3RS,4RS; 3RS,4SR)-3-hlor-4-
hlormetil-1-(a,a,a-trifluor-m-tolil)-2-pirolidinon
�астварач и помоћне материје: до 1 литра
�римена: DAKOTA 25-EC je селективни хербицид за
примену у сунцокрету после сетве, a пре ницања корова

��� У�О����� О�А���$О ��О%!�А�!
У�У����О �А ��!��$У!

�римена из ваздухоплова: није дозвољена
Oтровност препарата: III (трећа) група отрова
�наци опасности: Xi
Oзнаке упозорења о ризику: R-10, 22, 36/37/38, 51
Oзнаке oбавештења о безбедности: S-2, 13, 16, 26,
36/37/39, 45
&О��О'А �!$!��А����А �О<О��!���&�,
-У�А����А ! �О&О��!���&� ���У�'!#� ���!"�:
бр. 321-02-00023-242/2006-11 од 13.11.2006.године
&атум производње и број шарже: утиснути на паковању
�ок трајања: 2 године

О�А�$О��! �А #О�!�$� О�+А$!���
- пчеле и друге артроподе: нема опасности
- организми у води: отрован
- домаће животиње: нема опасности
�А�+�А&*А У ���<!-�У: у различитим типовима земљишта се релативно брзо разграђује
са DT-50 oд 9 до 70 дана
О+�А$!%�*� У ���! �А-�!�А �О&А: flurohloridon се делимично испира у земљишту, али у
досадашњим испитивањима у пољу није показано да флурохлоридно доспева у површинске и
подземне воде. #оштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, језера,
изворишта вода и бунара), третирајући најмање 20 m удаљено од њих.
#'А�!W!#А;!"А ! О��'�YА�А*� ����А�А�А (�акон о промету отровних материја):
- група отрова: III (трећа)
- знаци опасности: Xi (надражујуће)
- ознаке упозорења о ризику:
R-10, запаљив
R-22, штетан ако се прогута
R-36/37/38, надражује очи, систем за дисање и кожу
R-51, отрован за водене организме
- ознаке обавештења о безбедности:
S-2, чувати ван домашаја деце
S-13, чувати одвојено од хране, пића и сточне хране
S-16, чувати одвојено од извора паљења
S-26, у случају да дође и додир са очима испрати одмах са пуно воде и затражити савет лекара
S-36/37/39, носити одговарајућу заштитну одећу, рукавице и заштитна средства за очи/лице
S-45, у случају незгоде или у случају мучнине одмах потражити савет лекара (ако је могуће,
показати етикету).
�!���О�! ! �$А;! ��О�А*А: активна материја нема познат механизам деловања, а у
препарату се налази у мањој количини у односу на ароматични растварач. #римарни симптоми
и знаци тровања су последица депресивног деловања растварача на централни нервни систем
и паренхимске органе (јетра, бубрези и срце). Од знакова тровања могу се јављати болови у
желуцу, повраћање, главобоља, промене понашања, раздражљивост, конфузност и др.
���А �О�О, ! '�%�*�: прва помоћ у случају акутне експозиције пружа се у зависности од
начина изложености. 
акон уноса преко уста отрованом дати да попије једну до две чаше воде
и одмах изазвати повраћање. Обратити пажњу да повраћени садржај не доспе у плућа! +атим
се може дати суспензија медицинског угља. #осле контакта са кожом скинути контаминирану
одећу, а захваћене површине коже добро опрати водом и сапуном. лузнице ока испирати чистом
водом током најмање 15 минута, а у колико има сметњи тражити помоћ офталмолога.

ема специфичног антидота, а терапија је симптоматска и потпорна.
У случају евентуалних тровања за ближа упутства у начину збрињавања и лечења консултовати
=ентар за контролу тровања VMA, >еоград, =рнотравска 17, телефони: 011/ 662-381 и
011/3608-440
����� �А#О�А*А: 
DPE боце од 1l и канистри од 5l, 10l и 20l.
$А%!$ �#'А&!-��*А (%У�А*А): #репарат чувати у ориганалном паковању одвојено од хране,
пића и хранива. кладиштење обављати при температурама од 0 до 30оC, без директног деловања
сунчеве светлости. Обезбедити да препарат не буде доступан деци и неупућеним лицима.
�О��У�А# �А ��А�$О� А�А�А'АYО�: ?спаржњену амбалажу испрати најмање три пута
водом, а испирке придружити раствору препарата у резервоару за примену. Амбалажу затим
избушити и придружити осталом чврстом отпаду или предати на рециклажу.
�О��У�А# �А ���О��А'!� #О'!%!$А�А ����А�А�А: Уколико има потребе за уништавањем
препарата исти треба прво везати помоћу неког адсорпционог средства (дијатомејска земља,
креда, струготина и друго), а уништавање се препоручује према локалним условима (најбоље
спаљивањем у постројењу лиценцираном за хемикалије).


