
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo PLANTLINE E4 vsebuje aktivno snov etilen, ki deluje kot  
rastlinski hormon, ki vpliva na potek različnih fizioloških procesov v plodovih. Sredstvo 
pospešuje dozorevanje banan med skladiščenjem in preprečuje neenakomerno dozorevanje 
paradižnika, gojenega v zaprtih prostorih.  

 
NAVODILO ZA UPORABO:   

Sredstvo PLANTLINE E4 je že pripravljeno za uporabo. Plin etilen se dovaja s pomočjo 

avtomatskega plinskega sistema, brez stika z upravljalcem. 

 

a) GLAVNE UPORABE: 

Sredstvo PLANTLINE E4 se uporablja na bananah, v zaprtih prostorih oziroma komorah, v 

odmerku 25 L/m3 zraka ali 25.000 ppm, v času skladiščenja plodov.  

S sredstvom se banane tretira največ enkrat, pri čemer naj tretiranje traja 24 ur. Uporabljen 

odmerek etilena se po potrebi prilagodi temperaturi zraka v komori, dolžini tretiranja  in stopnji 

dozorelosti banan. 

 

 

b) MANJŠE UPORABE: 

Spodaj navedene manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za 

uporabo, pri čemer se na etiketo navede opozorilo:  

»Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva PLANTLINE E4 pri uporabi na 

navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo 

fitofarmacevtskega sredstva PLANTLINE E4 na navedenih gojenih rastlinah prevzame 

uporabnik.«. Te uporabe so: 

 

Sredstvo PLANTLINE E4 se uporablja na paradižniku, v zaprtih prostorih (rastlinjakih), v 
odmerku 0,0125 L/ m3 ali 12,5 ppm.  

Sredstvo se uporablja na koncu gojenja, pri rastlinah s spodrezanim vršičkom, od 
razvojne faze, ko prvi plod doseže značilno velikost in obliko (od BBCH 71). 
Sredstvo se uporablja za obdobje 6 tednov. Sredstvo se sme uporabljati le ponoči, pri čemer 
dolžina enega tretiranja ne sme preseči 12 ur. Po vsakem tretiranju je potrebno prostor 
prezračiti. 

 

 

OPOZORILA: Dovoljen odmerek je najnižji odmerek, pri katerem je zagotovljeno najboljše delovanje v večini primerov. Ta 

odmerek se lahko zmanjša na uporabnikovo odgovornost, na primer zaradi drugačnega želenega učinka ali občutljivosti rastlin. Pri 

zmanjšanju odmerka ni dovoljeno povečati največjega dovoljenega števila uporab. 

Tretiranje se opravlja samo po navodilih proizvajalca zorilne komore, ki zagotavlja optimalno 
učinkovitost tretiranja in izvajanja vseh potrebnih varnostnih ukrepov. 
Uporabljena koncentracija etilena glede na velikost skladišča, temperaturo zraka ter vlago v 
skladišču in čas zaplinjanja pogojujejo hitrost zorenja plodov oziroma učinkovitost sredstva in 
se določijo po navodilih, ki jih predloži proizvajalec zorilne komore.  
V času tretiranja je potrebno stalno spremljanje koncentracije etilena v prostoru. 
PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO: Sredstvo se s strani proizvajalca in distributerja 
Messer Slovenija d.o.o. dostavi do plinske postaje, kjer se hranijo jeklenke. Na strani 
uporabnika lahko s sredstvom rokujejo samo osebe, ki so odgovorne in ustrezno usposobljenje 
za rokovanje s sredstvom. Pri oskrbi zorilne komore s sredstvom, se upoštevajo navodila s 
strani proizvajalca zorilne komore glede nastavitve ustreznih tlakov, s katerim se oskrbuje 
zorilna komora. 

FITOTOKSIČNOST: O možnem pojavu fitotoksičnosti je potreben predhoden posvet s 

predstavnikom podjetja Messer Slovenija d.o.o. 



MEŠANJE: Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ker je v obliki plina. 

KARENCA: Karenca ni potrebna.  

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Ni potrebna. 

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov etilen so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma 
na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo PLANTLINE E4 se razvršča kot: 

Plini pod tlakom, H280 
 
Sredstvo PLANTLINE E4 se označi  kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS04  
 
 Opozorilne besede:      Pozor 

H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.  
Dodatne informacije o 

nevarnosti:  

  

EUH401                       Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 

navodili za uporabo. 

Previdnostni stavki - splošno: / 

Previdnostni stavki - preprečevanje: 

P260 

P270 

P280 

Ne vdihavati plina. 

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 

Nositi zaščitne rokavice in zaščito za oči. 
Previdnostni stavki - odziv: 

P314   Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
Previdnostni stavki - shranjevanje:  

P403   Hraniti na dobro prezračevanem mestu. 

P410   Zaščititi pred sončno svetlobo. 
 Previdnostni stavki - odstranjevanje: / 
Dodatni stavki: 

SP 1    S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode.  

 

Imetnik registracije je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v 

navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora imetnik registracije 

uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske 

unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te 

odločbe. Imetnik registracije mora o spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin. 

 

OPOZORILA ZA VAROVANJE LJUDI IN OKOLJA:  

S sredstvom lahko rokujejo samo osebe, ki so za to odgovorne in ustrezno usposobljenje s 

strani proizvajalca sredstva Messer Slovenija d.o.o. ter proizvajalca zorilne komore. 

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov,  jezer in izvirov  tako, da 

se upošteva predpise s področja varovanja voda.  



Na vsa vhodna vrata v skladišče oziroma rastlinjak, kjer se bo izvajalo tretiranje, je treba 
namestiti opozorilne napise z opozorilom: »OPOZORILO: tretiranje s sredstvom PLANTLINE 
E4 v teku. Ne vstopajte v prostor in NE odpirajte vrat.«. 
Vstop v prostor, kjer se je izvajalo tretiranje, ni dovoljen dokler le-ta ni prezračen. Nezaščitene 
osebe se v času tretiranja ali zračenja ne smejo zadrževati na teh območjih. 

Zračenje prostorov, v katerih je uporabljeno sredstvo PLANTLINE E4, mora pred vstopom, 

stikom delavcev s kmetijskimi pridelki oziroma uživanjem skladiščenih plodov potekati ob 

vključenih ventilatorjih in odprtih vratih, dokler se raven etilena ne zniža na 200 ppm ali manj. 

Prazne jeklenke ali jeklenke, ki še vsebujejo etilen, je potrebno vrniti distributerju 

nepoškodovane. 

VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju z jeklenkami stisnjenega plina primerno delovno obleko 

(dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice), zaprte čevlje, zaščitne rokavice ter tesno 

prilegajoča zaščitna očala. 
Delavec, ki bi vstopal v neprezračen tretiran prostor, mora uporabljati ustrezno zaščito dihal 

(samouravnalni dihalni aparat z neodvisno oskrbo s kisikom).  

DELOVNA KARENCA: Vstop v prostore, kjer je bilo uporabljeno sredstvo, in stik s tretiranimi 

kmetijskimi pridelki je mogoč po ustreznem obdobju zračenja, ko se raven etilena zmanjša na 

200 ppm ali manj. 

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma 

v dobro prezračen prostor ter se jo zavaruje pred mrazom ter vročino. Zagotovi se ji osnovne 

življenjske funkcije.  Pokliče se zdravnika in se mu pokažemo originalno embalažo in/ali 

navodilo za uporabo sredstva. 

Pri vdihavanju: Prizadeto osebo se prenese na svež zrak, pri čemer je treba uporabiti 

avtonomni dihalni aparat. Prizadeti osebi je treba omogočiti počitek in poskrbeti, da ohrani 

toploto. Takoj se pokliče nujno medicinsko pomoč. Pri zaustavitvi dihanja je treba nuditi umetno 

dihanje s kombinacijo vpihov in zunanjo masažo srca. 

Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in 

milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je 

treba delovno obleko oprati. 

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto mlačno 

vodo. V primeru draženja oči se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  

Pri zaužitju: Ker je sredstvo v obliki plina, zaužitje ni predvideno kot možen način izpostavitve. 

Navodilo za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca 

se ne izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in 

farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center 

za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je 

simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za 

zastrupitve (Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). 
     

 


