Stabilan 750 SL
TAIMEKAITSEVAHEND
KASVUREGULAATOR
Kasutusvaldkond: kasvuregulaator suvi- ja taliteraviljadele.
Toimeaine: kloromekvaatkloriid 750 g/l
Preparaadi vorm: vesilahus
Registreerimisnumber: 0294/22.03.06
Valmistamise kuupäev ja partii nr.: vaata pakendilt
Stabilan 750 SL-i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik!
Pakend: 5 l, 10 l, 20 l
Loa valdaja ja tootja:
NUFARM GmbH & Co KG
St.-Peter-Strasse 25
A-4021 Linz,
Austria

Hoiatus
H290 Võib söövitada metalle.
H302 Allaneelamisel kahjulik
H312 Nahale sattumisel kahjulik.
H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P264 Pärast käitlemist pesta hoolega.
P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P301+P312 ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga.
P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning
Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.
Esmaabi
Nahaga kokkupuutel: Võta seljast määrdunud riided. Pese nahapinda seebi ja rohke veega.
Silma sattumisel: Loputa kiiresti rohke veega vähemalt 15 minuti jooksul (silmalaud avatud).
Allaneelamisel: Suud kohe loputada ja juua seejärel rohkesti vett.
Hoiustamine
Hoida kuivas ja jahedas kohas, eraldi loomasöödast ja toiduainetest. Madalaim säilitustemperatuur 0°C. Kinnises originaalpakendis ja õigetes
tingimustes säilib preparaat vähemalt 3 aastat alates valmistamise kuupäevast.
Toote kirjeldus
Toimemehhanism
Stabilan 750 SL on süsteemse toimega kasvuregulaator teraviljadele. Töötlemisel muutuvad teraviljade kõrred lühemaks ja tugevamaks, mis vähendab
lamandumisriski. Stabilan 750 SL tuleks kasutada eelkõige hästi väetatud ja jõudsalt kasvavatel teraviljadel. Pritsimine vähendab kõrre nõrgenemist,
mis on tingitud kõrgel väetisfoonil taimede pikkuskasvu suurenemisest. Madala väetisfooni ja nõrgalt arenenud taimiku korral või liivmuldadel annab
kasvuregulaatori kasutamine harvem hea tulemuse.
Kulunormid ( l/ha)
Talinisu, tritikale 1,0 - 1,5 l/ha
Suvinisu 0,3-1,0 l/ha (olenevalt sordist)
Rukis 1,5-2,0 l/ha
Kaer 1,0-1,5 l/ha
Oder 0,6 l/ha

Lubatud 1 pritsimine kasvuperioodi jooksul.
Vee hulk: 200 - 400 l/ha
Pritsimise aeg
Parim tulemus saadakse pritsides teraviljasid võrsumise faasist kuni esimese kõrresõlme moodustamiseni (BBCH 20-29); rukist 2. Kõrresõlmest kuni
kõrsumise lõpuni (BBCH 32-39). Enamike teraviljaherbitsiidide kasutusaeg on varasem. Sõltuvalt sordist ja ilmastikutingimustest võib
kloromekvaatkloriid mõjuda erinevalt, eriti odrale. Varajane pritsimine ei lühenda kõrsi vaid tugevdab juuresüsteemi ja suurendab võrsete arvu.
Segatavus teiste preparaatidega
Stabilan 750 SL võib segada järgmiste preparaatidega:
MCPA 750, Duplosan Super (MCPA, dikloroprop, mekoprop), Tilt® 250 EC, Fastac 50®. Stabilan 750 SL võib kasutada koos mitmesuguste
väetistega nagu X-leheväetis, kaaliumnitraat, karbamiid, mangaan-, magneesium- ja kaaliumsulfaat. Paagisegude valmistamisel tuleb lähtuda erinevate
preparaatide kasutusjuhendist. Stabilan 750 SL ei tohi kasutada koos tsüanasiini sisaldavate preparaatidega.
Ettevalmistus
Täida pool pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. Lisa vajalik kogus Stabilan 750 SL ja lahust samaaegselt segades täida ülejäänud paak veega.
Pritsimislahus tuleb ära kasutada kohe pärast selle valmistamist!
Puhastamine
Enne pritsimissegu valmistamist ja pärast Stabilan 750 SL kasutamist tuleb prits hoolikalt puhastada. Selleks võib kasutada tavalist soodat 2-4 kg
lisatuna 100 l pesuveele.
Jäätmete ja taara kahjutustamine
Pakendi korduvkasutamine on keelatud. Välja voolanud preparaat katta liivaga või saepuruga kuni preparaat on täielikult läbi imbunud. Seejärel koguda
segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Tähelepanu
Taimekaitsevahendid valmistatakse hoolika kontrolli all ja firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige
sisalduse. Kasutamisjuhend ning soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate
tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused kasutus-meetodites, uued sordid, uus tehnika, taimede resistentsuse kasv
jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.

