
2. UPORABA  
 
GLAVNE UPORABE: 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo STABILAN 750 SL se uporablja kot regulator rasti 
(fitoregulator), ki pomaga pri tvorbi krajših, debelejših in močnejših stebel kar zmanjšuje 
tveganje za zgodnje poleganje žit. 
UPORABA: Sredstvo STABILAN 750 SL se uporablja: 
a) v ozimni pšenici  v odmerku 2 L/ha ob porabi 200 – 400 L vode/ha (20 mL/100 m2 na 2–4 
L vode), v razvojni fazi od začetka kolenčenja (BBCH30), ko so primarni in stranski poganjki 
pokončni ter se začne podaljševanje prvega internodija, vrh zasnove klasa natipamo vsaj 1 
cm nad mestom razraščanja, do faze, ko je tretje kolence vsaj 1 cm nad drugim kolencem 
(BBCH33).  
 
b) v jari pšenici  v odmerku 1,12 L/ha ob porabi 200 – 400 L vode/ha (11,2 mL/100 m2 na 2–
4 L vode), v razvojni fazi od začetka kolenčenja (BBCH30), ko so primarni in stranski 
poganjki pokončni ter se začne podaljševanje prvega internodija, vrh zasnove klasa 
natipamo vsaj 1 cm nad mestom razraščanja, do faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad 
prvim kolencem (BBCH 32). 
 
c) v ozimnem in jarem ovsu  v odmerku 2 L/ha ob porabi 200 – 400 L vode/ha (20 mL/100 
m2 na 2–4 L vode), v razvojni fazi od začetka kolenčenja (BBCH30), ko so primarni in 
stranski poganjki pokončni ter se začne podaljševanje prvega internodija, vrh zasnove klasa 
natipamo vsaj 1 cm nad mestom razraščanja, do faze, ko je tretje kolence vsaj 1 cm nad 
drugim kolencem (BBCH33).  
Opozorilo: Kadar se tretira oves samo s sredstvom STABILAN 750 SL, je treba škropilni 
brozgi dodati neionsko močilo.  
 
č) v ozimnem je čmenu in tritikali  v odmerku 2 L/ha ob porabi 200 – 400 L vode/ha (20 
mL/100 m2 na 2–4 L vode), v razvojni fazi od začetka kolenčenja (BBCH30), ko so primarni 
in stranski poganjki pokončni in se začne podaljševanje prvega internodija ter vrh zasnove 
klasa natipamo vsaj 1 cm nad mestom razraščanja, do faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm 
nad mestom razraščanja (BBCH31).  
Opozorilo: Učinki tretiranja se pri uporabi v ozimnem ječmenu spreminjajo (niso vedno 
enaki).  
 
d) v rži  v odmerku 2 L/ha ob porabi 200 – 400 L vode/ha (20 mL/100 m2 na 2–4 L vode), v 
razvojni fazi  od začetka kolenčenja (BBCH30), ko so primarni in stranski poganjki pokončni 
in se začne podaljševanje prvega internodija ter vrh zasnove klasa natipamo vsaj 1 cm nad 
mestom razraščanja, do faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem (BBCH 32). 
Opozorilo: Učinki tretiranja se pri uporabi v rži spreminjajo (niso vedno enaki), vendar je 
zaradi uporabe sredstva poleganje posevka pogosto preprečeno. 
 
OPOZORILA:  S sredstvom se lahko tretira največ enkrat v eni rastni dobi. Priporoča se 
tretiranje posevkov sort, ki so podvržene poleganju, ki niso v stresu oziroma so v dobri rastni 
kondiciji.  
S sredstvom se ne sme tretirati, ko se pričakuje nočna zmrzal, če posevek slabo raste, je v 
stresu ali je moker, ter pred padavinami. Ne sme se tretirati posevkov zelo pozno posejanih 
jarih žit, še posebej pšenice in ovsa. Ne sme se tretirati posevkov na slabo založenih tleh, 
razen če niso ustrezno dognojeni z dušikovimi gnojili. 
Preprečiti je treba zanašanje škropiva na sosednje posevke.  
Izogibati se je treba prekrivanju tretiranih površin.  
Slamo rastlin, tretiranih s sredstvom, se ne sme uporabljati kot rastno gojišče ali za zastirko.  



MEŠANJE: Ne priporoča se mešanja s tekočimi dušikovimi gnojili. Sredstvo se lahko meša s 
sredstvi na osnovi aktivnih snovi 2,4-D, diklorprop-P, mekoprop-P in MCPA. Upoštevati je 
treba navodilo za uporabo sredstva, s katerim se meša. Škropilno mešanico je treba 
uporabiti takoj po pripravi.  
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ne povzroča poškodb na gojenih rastlinah (ni fitotoksično), če 
se ga uporablja v skladu z navodili. 
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 
 
 
MANJŠE UPORABE:  
 
Za spodaj navedene manjše uporabe velja naslednje opozorilo: »Učinkovitost in 
fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva STABILAN 750 SL pri uporabi na navedenih 
gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega 
sredstva STABILAN 750 SL na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik sredstva.«.  
 
Sredstvo STABILAN 750 SL se uporablja kot regulator rasti v zaščitenih prostorih: 
 
− na enoletnicah, vzgojenih iz semena (Begonia sp., Impatiens sp., Lobularia sp., Salvia 

sp., Tagetes sp. in drugih) in potaknjencev  (Pelargonium sp., Chrysanthemum sp., 
Calibrachoa sp., Petunia sp., Portulaca sp., Verbena sp. in drugih), dvoletnicah (Bellis 
sp., Viola sp., Pericallis sp., Primula sp. in drugih), trajnicah ter drugih okrasnih 
rastlinah  v 0,123% koncentraciji oziroma v odmerku 12,3 mL/10L vode ter porabi vode 
10L/100m2. 

− na neolesenelih lon čnicah (Cyclamen sp., Euphorbia sp., Gerbera sp. in drugih) v 
0,046% koncentraciji oziroma odmerku 4,6 mL/10L vode ter porabi vode 10L/100m2. 

 

S sredstvom se lahko okrasne rastline tretira največ štiri krat v eni rastni dobi, v časovnem 
intervalu vsaj 7 dni. Priporoča se foliarno tretiranje tekom celotne rastne dobe, vendar se 
najboljše delovanje doseže z uporabo v zgodnjih fazah rasti.  

OPOZORILA: Sredstvo smejo uporabljati samo poklicni pridelovalci okrasnih rastlin. 

KARENCA: Karenca za okrasne rastline ni potrebna. 

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

 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo STABILAN 750 SL se razvrš ča in ozna či  kot: 
 
Piktogrami GHS:  

GHS07  
 



Opozorilne besede:      Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H302 
H312 
Kategorija: 
Akut. strup. 4, H302, H312 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
Zdravju škodljivo v stiku s kožo. 

 

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

Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P280            Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči in zaščito za obraz. 
Previdnostni stavki - odziv: 
P301+P312   PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA 
ZASTRUPITVE/zdravnika. 
P330    Izprati usta. 
P302+P352   PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. 
P363    Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. 
Previdnostni stavki - shranjevanje:  / 

 Previdnostni stavki - odstranjevanje:  / 
Dodatni stavki: 
SP 1   S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za 

nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti 
onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in 
cestah. 

 
Imetnik registracije oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno 
označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora 
proizvajalec oziroma zastopnik 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 oziroma zastopnik mora 
o spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih 
organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega 
voda 1. in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.  
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju ali čiščenju rezervoarja in med škropljenjem s traktorsko nošeno/vlečeno 
škropilnico mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), 
zaščitne rokavice in zaščito za obraz. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec 
uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi). 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine 
posušijo. Delo s tretiranimi okrasnimi rastlinami je omejeno na 6 ur  dnevno po prvih 3 
tretiranjih in na 4 ure  dnevno po zadnjem tretiranju, ob obvezni uporabi zaščitnih rokavic. 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v 
dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi 
osnovne življenjske funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali 
navodilo za uporabo sredstva. 
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Ponesrečeni naj popije do 2 dl vode. Bruhanja se ne 
izziva. Takoj se pokliče zdravnika. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne 
sme izzivati bruhanja. Če je možno se zdravniku predloži navodila za uporabo sredstva.  



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 vodo. V 
primeru draženja oči se je potrebno  posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravna se v skladu s splošnimi ukrepi. 
Nujna zdravniška pomoč: Zagotovi in vzdržuje se osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično. Specifičnega antidota ni. 
 


