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2. UPORABA:  
 
MUSTANG 306 SE  se uporablja v:  
  - 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 (Galium aparine), pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisifolia), za zmanjšanje 
zapleveljenosti s perzijskim jetičnikom (Veronica persica) ter za zmanjšanje zapleveljenosti z 
večletnim širokolistnim plevelom kot so 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  do prvega kolenca (fenofaza 21-31 BBCH), ko ima enoleten 
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), za zmanjšanje zapleveljenosti s 
perzijskim jetičnikom (Veronica persica) ter 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. 
OPOZORILA:  Sredstvo se lahko na isti površini uporabi le enkrat v eni rastni sezoni. 
MEŠANJE: MUSTANG 306 SE se meša s fungicidi, insekticidi, herbicidi na osnovi derivatov 
sečnine, foliarnimi gnojili in regulatorji rasti. 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če  se ga  uporablja  v skladu z navodili. 
KARENCA: Karenca za ozimno in jaro pšenico, ozimni in jari ječmen ter koruzo je zagotovljena s 
časom uporabe. 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo MUSTANG 306 SE se označi in razvrsti kot: 
 
Xn    Zdravju škodljivo.  
N  Okolju nevarno. 
R22  Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
R43  Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. 
R51/53          Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno  

             okolje. 
S2  Hraniti izven dosega otrok. 
S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S24/25      Izogibati se stiku s kožo in očmi.  
S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. 
S46             Če pride do zaužitja takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali 

etiketo. 
S60  Snov in embalažo odstraniti ko nevaren odpadek.  
S61  Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
 
 
Proizvajalec je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za 
uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec uskladiti z vsakokratnimi 
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spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov EU za razvrščanje, novimi spoznanji in 
manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec mora o spremembi obvestiti 
pristojni organ. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
vodnih izvirov  tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S sredstvom se ne sme 
tretirati  v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 
2. reda. 
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI: 
Splošni ukrepi: Pred reševanjem ponesrečenca je potrebno zagotoviti varnost reševalca. Prizadeto 
osebo se čimprej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor in 
se jo zavaruje pred mrazom. V primeru nezavesti se ga namesti v položaj za nezavestnega (na levi 
bok). V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca se izvaja oživljanje po standardnem ABC 
postopku: sprostitev dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in masaža srca. 

     V primeru vdihavanja: ponesrečenca se prenese na svež zrak oziroma se mu omogoči najboljšo 
možno prezračevanje prostora, če prenos ni možen, se ukrepa v skladu s splošnimi ukrepi.   

     V primeru stika s kožo: odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo pa se temeljito umije 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 se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito 
izpira z vodo 15 minut. Posvetovati se je potrebno z zdravnikom. 

     V primeru zaužitja: usta se izpere z vodo. Prizadeti naj popije 2-3 dl vode. Takoj se pokliče 
zdravnika. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne daje piti ničesar. Če je možno se zdravniku 
predloži navodilo za uporabo.  

     Navodilo zdravniku: v primeru, ko se ve, 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.  


