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Stabilan 750 SL 
 
Kasvunsääde  
 
Vähäiset käyttötarkoitukset -käyttöohjeet perustuen kasvinsuojeluaineasetuksen 51 artiklaan  

 
 

Varoitus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voi syövyttää metalleja. Kan vara korrosivt för metaller.  
Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring.  
Haitallista joutuessaan iholle. Skaldligt vid hudkontakt.  
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. Använd skyddshands-
kar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  
Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Vid obehag, kontakta 
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.  
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. VID HUDKONTAKT: Tvätta med 
mycket tvål och vatten.  
Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi. Sug upp spill för att undvika materiella skador.  
Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.  
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.  
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. 
 
Stabilan 750 SL –valmisteen Minor Use käyttökohteet ja –ohjeet vähäisiin käyttötarkoituksiin. 
 
Virallisesti tarkastettujen käyttökohteiden lisäksi valmisteen käyttö on sallittu vähäiseen käyttötarkoi-
tukseen (minor use) koristekasvien kasvunsäätöön kasvihuoneessa käyttäjän omalla vastuulla. 
 
Tehoaine: klormekvattikloridi 750 g/l 
 
Valmistetyyppi: SL 
 
Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät 
 
Varsinainen käyttötarkoitus 

Syys- ja kevätvehnän, rukiin, ruisvehnän, kauran ja timotein siemenviljelysten kasvun sääte-
lyyn. 

 
Vähäiset käyttötarkoitukset (minor use) 

Kasvunsäätöön koristekasveilla kasvihuoneessa. 
 

Tuotevastuu ja vastuu käytöstä 
Käyttöohjeen taustalla ei ole vastaavan laajuisia tehokkuustestejä kuin varsinaisessa luvassa. 
Monet tekijät, kuten sää, kasvualusta, lajike, resistenssi, ruiskutustekniikka ja muu käyttötapa 
voivat vaikuttaa tuotteen tehoon tai vaikutuksiin kasvustossa. Kauppapuutarhaliitto ry ei vas-
taa tuotteen väärästä tai käyttöohjeesta poikkeavasta käytöstä. Vähäiset käyttötarkoitukset 
(minor use) -luvan haltija ei myöskään vastaa käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä 



Stabilan 750 SL/ Minor use /15.11.2022  2 (5) 

vahingoista tai tulon-, ansion- tai muista vastaavista menetyksistä. Käänny valmisteen toimit-
tajan puoleen, jos sinulla on kysymyksiä aineen käytöstä.  

 
Huomaa! Käyttäjä on yksin vastuussa mahdollisista vahingoista Stabilan 750 SL -valmisteen 
käytössä niissä käyttökohteissa, joita vähäiset käyttötarkoitukset (minor use) -lupa koskee. 
Valmistaja Nufarm Deutschland GmbH vastaa siitä, että oikein varastoitu alkuperäispakkauk-
sessa oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista. 

 
Ympäristöhaittojen ehkäisy 

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. 
 
Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin 
suojaetäisyys vesistöihin. 
 
Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruisku-
tusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin. 
 
Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyh-
jät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.  
 

Suojainohjeet  
Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suoja-
käsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on lisäksi käytet-
tävä kasvojen-/ silmiensuojainta. 
 

Työhygieeninen varoaika 
12 tuntia käsittelystä. Käsitellyssä kasvustossa voidaan kuitenkin työskennellä pitkähihaisissa ja 
-lahkeisissa vaatteissa ja kemikaalin kestävissä suojakäsineissä, kun ruiskutusneste on kuivunut 
kasvustosta ja kasvihuonetta on tuuletettu vähintään kaksi tuntia. 
 

Käyttöohje 
KORISTEKASVIEN KASVUNSÄÄTELY KASVIHUONEISSA 
 
Käyttö ruiskutteena 
50-100 litraa ruiskutusnestettä/1000 m2 tai riittävä määrä, jotta kasvit peittyvät hyvin. Käyttö-
kohteissa, joissa sallittu useampia käyttökertoja, uusintakäsittely, ellei toisin ole mainittu, 2-3 
viikon välein max käyttömäärä huomioiden (tehoainetta max 2,6 kg/ha viljelyjakson aikana). 
 
 

Käyttökohde  Käsittelykerrat,  
ensimmäisen käsittelyn ajankohta*  

Käyttömäärä 
(ml/100 l vettä)  

Abutilon x hybridum  
(vaahtera-aulio)  

1 kerta, kasvien ollessa noin 10 cm  95 - 160  

Aphelandra squarrosa  
(leopoldinkukka)  

1 kerta, kasvin ollessa 10–15 cm  240 - 300  

Begonia x cheimantha  
(annansilmä)  

1 kerta, versonnan alettua latvonnan jäl-
keen  

95 - 120  

Begonia x hiemalis  

(pauliinabegonia)  
 

2-4 kertaa, lajikkeesta ja vuodenajasta  

riippuen, 1. kerta heti lyhytpäiväkäsitte-
lyn alkaessa  
 

95 - 120  

Begonia tuberhybrida  
(mukulabegonia)  

1 kerta, taimien ollessa n. 10 cm  95 - 120  

Calceolaria speciosa  2 kertaa, 1. kerta kukkanuppujen ollessa  55  
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(iso tohvelikukka)  1-2 mm 
 

Cataranthus roseus  
(punatalvio)  

1 kerta, latvonnan jälkeen versojen ollessa  
1-2 cm  
 

120 - 160  

Clerodendrum thomsoriae 
(kohtalonpensas)  

1-2 kertaa, 1. kerta heti latvonnan jälkeen 
 

120 - 185  

Euphorbia pulcherrima  
(joulutähti)  

8-10 kertaa, 1. kerta latvomattomille tai-
mille viikko istutuksen jälkeen, latvotuille 2 
viikkoa latvonnan jälkeen. Kasvun ollessa 
voimakas uusintakäsittely 4 vuorokauden 
kuluttua. Viimeinen pituuskasvun hillitse-
miseksi tehty käsittely ennen 15.10.  
 

240  

Euphorbia pulcherrima  
(joulutähti) 

Suojuslehtien alkaessa värittyä, "tähden" 
laadun parantamiseksi  
 

120 - 160  

Fuchsia x hybridum  
(verenpisara)  

2-3 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen ver-
sojen ollessa 3-4 cm  
 

185 - 240  

Hibiscus spp.  
(kiinanruusu)  

2 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen verso-
jen ollessa 3-4 cm  
 

95 - 160  

Pachystachus lutea  
(kultakäpy)  

3-4 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen ver-
sojen ollessa 1-2 cm  
 

95 - 120  

Pelargonium hortorum  
(kotipelargoni, Zonale-
ryhmä) 

1-2 kertaa, 1. kerta 2 viikkoa latvonnan jäl-
keen  

160 - 185  

Pelargonium peltatum  
(riippapelargoni)  

1-2 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen ver-
sojen ollessa 10–12 cm  
 

160 - 185  

Pelargonium domesticum  
(jalopelargoni)  

2-3 kertaa, 1. kerta latvomattomille taimille  240 - 300  

Rosa (äitienpäiväruusu)  2-3 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen ver-
sojen ollessa 3-4 cm, käsittelyväli 8 vrk  
 

300  

Sinningia speciosa  
(gloksiniat, suppilokukat) 

2-3 kertaa, 1. kerta lehtien ollessa 10–12 
cm pitkiä  
 

120 - 185  

Dianthus caryophyllus  
(neilikka)  

2 kertaa, 1. kerta lyhytpäiväkäsittelyn alka-
essa, uusinta 2 viikkoa myöhemmin  
 

500 - 600  

Chrysanthemum frutescens  
(margareeta)  

2-3 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen ver-
sojen ollessa 1-2 cm  
 

240 - 300  

 
 
Käyttö kasteluliuoksena 
 

Käyttökohde  Max 1. käyttökerta Käyttömäärä 
(ml/100 l vettä) 

Achimenes x hybrida  
(torpankukka)  

Taimien ollessa 5-8 cm  185 - 300  
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Aphelandra squarrosa  
(leopoldinkukka)  

Taimien ollessa 10 - 15 cm  370 - 450  

Pelargonium x hortorum  
(kotipelargoni, Zonale-
ryhmä)  

2 viikkoa latvonnan jälkeen  150 - 300  

Euphorbia fulgens  
(koralliköynnös)  

1. kerta versojen ollessa 20–30 cm  120 - 185  

Argyranthemum frutescens  
(marketat)  

Latvonnan jälkeen versojen ollessa 1-2 cm  300 

 
Fytotoksisuus 

Käsittelyn jälkeen voi esiintyä ohimenevää kloroosia. Suuremmat käyttömäärät voivat aiheuttaa 
vioituksia. Vastaistutettuja neilikantaimia saa käsitellä aikaisintaan 10 päivän kuluttua latvomi-
sesta ja pitkän päivän käsittelyssä olevia aikaisintaan 3 viikon kuluttua valotuksen aloittamisesta 

 
Ruiskutusnesteen valmistus 

Tuotepakkausta ravistetaan ennen avaamista. Ruiskun säiliö täytetään ensin puolilleen vedellä, 
minkä jälkeen siihen lisätään valmiste sekoituspumpun käydessä. Tämän jälkeen tankki täyte-
tään vedellä sekoittajan käydessä. Myös ruiskutus tehdään sekoituspumpun käydessä. Käytä val-
mis seos muutaman tunnin kuluessa. Älä valmista kerralla tarvetta enempää ruiskutusliuosta. 

 
Ruiskutustekniikka 

Stabilan 750 SL -valmiste voidaan ruiskuttaa tavallisilla kasvinsuojeluruiskuilla. Valmisteen tehon 
ja tasaisen lopputuloksen kannalta on ratkaisevaa, että ruiskutus jakaantuu mahdollisimman ta-
saisesti ja koko kasvi kastuu ruiskutuksessa. Laimennosta ruiskutetaan tasaisesti siten, että koko 
kasvusto peittyy. Nestemäärä sopeutetaan lehtimassan mukaan. Ruiskutetaan tippumispistee-
seen.  
 
Kasvien tulee olla hyvässä nestejännityksessä ja käsittely tehdään aikaisin aamulla, jolloin lehdet 
kuivuvat ennen kuin aurinko voi alkaa polttaa niitä. Valmiste voidaan ruiskuttaa myös illalla, jos 
halutaan pelata varman päälle. 
 

Huomautukset 
On tärkeää, etteivät käsiteltävät kasvit ole stressaantuneita kuivuuden, korkean lämpötilan, kas-
vitautien tai muiden olosuhteiden takia. Stressaantuneiden kasvien käsitteleminen voi aiheuttaa 
vakavia vioituksia, kuten lehtien tippumista tai palamista. Vioitukset eivät yleensä tapa kasvia, 
mutta tekevät siitä myyntikelvottoman. 
 
Säilytetään kuivassa ja viileässä varastossa alkuperäispakkauksessaan. Suojeltava kylmältä. Pidä 
poissa suorasta auringonpaisteesta. 

 
Luvan haltija: Nufarm Deutschland GmbH 

 

Vähäiset käyttötarkoitukset (minor use) -luvan haltija:  

Kauppapuutarhaliitto ry, Larin Kyöstin tie 6, 00650 Helsinki 

Yhteyshenkilö: Niina Kangas (kasvihuonetuotanto) 

puh. 09 7288 2115, s-posti: etunimi.sukunimi@kauppapuutarhaliitto.fi 

 

Valmistaja: Minor Use -luvanhaltija täyttää 

 

Edustaja Suomessa: Minor Use -luvanhaltija täyttää 

 

Rekisterinumero: 2860 

mailto:etunimi.sukunimi@kauppapuutarhaliitto.fi
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Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: XXXXX 
 

Nettopaino- tai tilavuus: 000 
 

 

 

 

Lupa käytön laajentamisesta vähäisiin käyttötarkoituksiin, Minor use, on voimassa 30.11.2024 
saakka. 


