
2. UPORABA: 
  
2.1. GLAVNE UPORABE: 
Sredstvo REGLONE 200 SL se uporablja kot kontaktni neselektivni herbicid: 

a) za sušenje (desikacijo)  krompirjevke semenskega kromp irja  v odmerku 4 L/ha 
(40 ml na 100 m2) in jedilnega krompirja  v odmerku 2,5 L/ha (25 ml na 100 m2). 
Krompirjevko se tretira v času, ko imajo gomolji želeno debelino ali 14 dni pred 
izkopom in skladiščenjem krompirja (čvrsta kožica), ob porabi 300-400 L vode na ha 
(3-4 L vode na 100 m2), odvisno od bujnosti krompirjevke. Pri prezgodnjem tretiranju 
krompirja lahko pride do ponovnega obraščanja.    

b) za sušenje (desikacijo) semenske lucerne in detelje  v odmerku 3 L na ha (30 ml 
na 100 m2). Tretira se med biološko zrelostjo ob porabi 300-400 L vode na ha (3-4 L 
vode na 100 m2). 

 
2.2. MANJŠE UPORABE: 
Sredstvo REGLONE 200 SL se uporablja kot kontaktni neselektivni herbicid: 

a) za sušenje (desikacijo) stro čnic za pridelavo zrnja  (fižol, grah, leča, čičerka, bob) v 
odmerku 3 L/ha (30 ml/100 m2) in pri porabi vode 400-600 L/ha (4-6L vode na 100 
m2). Škropi se v času biološke zrelosti.  

b) za sušenje (desikacjo) soje  v odmerku 3 L/ha (30 ml/100 m2) in pri porabi vode 400-
600 L/ha (4-6 L vode na 100 m2). Škropi se v fazi 60% zrelosti zrnja.  

Učinkovitost in fitotoksičnost sredstva Reglone 200 SL za manjše uporabe, navedene v tej 
točki, ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z učinkovitostjo in fitotoksičnostjo tega 
sredstva na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik sredstva.  

2.3. OPOZORILA:  

Tretirati je potrebno v jasnem in suhem vremenu. Tla ne smejo biti zasičena z vlago. V 
sušnih razmerah je potrebno opraviti SMART test. Proizvajalec opisno in grafično predstavi 
SMART test na etiketi.  

Zaradi preprečevanja nastanka odpornosti se ne sme uporabljati sredstva REGLONE 200 SL 
ali drugih sredstev, ki vsebujejo aktivno snov dikvat, več kot enkrat letno na isti površini. 
Sredstvo neha učinkovati, ko pride v stik s tlemi, zato ne vpliva na naslednje posevke. Paziti 
je treba, da na sveže tretirano površino ne zaide živina. 

2.4. FITOTOKSIČNOST:  

Sredstvo je fitotoksično za zelene dele gojenih rastlin. Sredstvo je neselektivni herbicid, zato 
je treba preprečiti  zanašanje sredstva na sosednje gojene rastline, da se prepreči njihovo 
uničenje.  

2.5. KARENCA IN OSTANKI FFS:  

Karenca je 7 dni za sojo in stročnice za pridelavo zrnja in 10 dni za krompir. Za lucerno in 
deteljo je karenca zagotovljena s časom uporabe.  

Delovna karenca: Delavci najmanj tri dni po tretiranju ne smejo vstopati in delati na tretirani 
površini. Na tretirani površini je 28 dni prepovedana paša živine. 

Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih  za aktivno snov dikvat 
so določene predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 

 



3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo REGLONE 200SL se razvršča in označi kot: 
 
Piktogrami GHS: 
 

 GHS06 GHS08  GHS09 GHS05  
 
Opozorilne besede: 
NEVARNO 
 
 
Obvestila o nevarnosti 
H290  Lahko je jedko za kovine.  
H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.  
H331  Strupeno pri vdihavanju.  
H335  Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
H372  Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.  
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
 
Dodatne informacije o nevarnosti 
EUH401  Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo 
EUH208  Vsebuje dikvat dibromid. Lahko povzroči alergijski odziv. 
 
Previdnostni stavki – splošno: 
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.  
 
Previdnostni stavki – prepre čevanje: 
P261  Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.  
P270  Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.  
 
Previdnostni stavki – odziv: 
P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, 

ki olajša dihanje.  
P314  Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč / oskrbo.   
P391  Prestreči razlito tekočino. 
 
Previdnostni stavki – shranjevanje: 
P403 + P233  Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.  
 
Previdnostni stavki – odstranjevanje: 
P501  Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih 

odpadkov in odpadne embalaže.  
 
Dodatni standardni stavki za varnostne ukrepe, pove zane z okoljem: 
SP1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne 
čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaževanje preko drenažnih in 
odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. 
 
Spe3  Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m 
tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. 



 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak 
oziroma dobro zračen prostor, se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije ter se jo zavaruje 
pred mrazom in vročino. Pokliče se zdravnika in se  mu pokaže originalno embalažo in/ali 
navodilo za uporabo FFS.  

Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih. 

Pri stiku s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z 
milom in vodo. Posvetovati se je potrebno z zdravnikom.  

Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči 15 min spira s čisto vodo. 
Nato je obvezen pregled pri okulistu, saj se lahko pojavijo hude poškodbe oči že pri na videz 
nepomembnem stiku s pripravkom.  

Pri zaužitju: Potrebno je hitro ukrepanje. Usta se temeljito izpere z vodo, oseba naj popije 2 - 
3 dl vode, nato se z draženjem žrela s čistim prstom izzove bruhanje, če oseba še ni 
spontano bruhala.  

POZOR: Osebi z zoženo zavestjo ne smemo dati ničesar piti, niti izzivati bruhanja! Takoj je 
potrebno poklicati zdravnika.  

Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Pri 
zaužitju večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca ob ustrezni zaščiti dihalnih 
poti. Prisebni osebi se daje piti aktivno oglje (1 g/kg telesne teže), razredčeno z vodo v 
razmerju 1:4. Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni. V zgodnjem obdobju je 
hemoperfuzija morda učinkovita eliminacijska metoda. 

 


