ROTSTOP® SC
Taimekaitsevahend
Biofungitsiid
Toimeaine: hiidkooriku (Phlebiopsis gigantea tüvi VRA 1835) eosed 2 x 106–107 KMÜ
(KMÜ=kolooniaid moodustav ühik)/g
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat
Eesti registreerimisnumber: 0487/08.01.13
Netokaal: 50 g
Tootepartii: märgitud pudelile
Pakkimiskuupäev: märgitud pudelile
Kasutuseesmärk: juurepessu (Heterobasidion annosum ja H. parviporum) tõrjeks
männi- ja kuusemetsades.
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Kanda kaitsekindaid.
Kokkupuute või halva enesetunde korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE
või arstiga.
Nahale sattumise korral: pesta rohke vee ja seebiga.
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide)
Sisaldab Phlebiopsis gigantea VRA 1835. Mikrooganismid võivad põhjustada
ülitundlikkust.
Kulunorm: 1-2 g/m2 kännu pinna kohta (1 l töölahust/m2 kännu pinna kohta käsipritsiga

pritsides, 1-2 l töölahust/m2 kännu pinna kohta mehhaniseeritud töötlemisel).
Kasutuskordade arv: 1 kord hooaja jooksul.
Kasutusjuhend: töölahuse valmistamisel lisatakse pudeli sisu vette proportsioonis 1 g
toodet 1 liitri vee kohta. 50 g pudeli sisu segatakse 50 liitri veega, vajaduse korral võib
pudeli küljel oleva märgistuse järgi doseerida 25 g 25 liitri vee hulka. Enne
tühjendamist pudelit tugevasti loksutada. Eelnevalt mõnda aega toatemperatuuril
hoitud toode seguneb paremini.
Lahus kantakse kännule puu langetamisel metsakombaini külge kinnitatava
pritsimisseadme abil umbes 1-2 liitrit kännu ühe ruutmeetri kohta. Käsitsi
pealekandmisel kantakse kändudele umbes 1 mm paksune kiht nii, et pind on selgelt ja
ühtlaselt niisutatud. Pealekandmiseks sobib kasutada seljas kantavat taimekaitsepritsi
või pudelpihustit. Vahend tuleb peale kanda hiljemalt kolme tunni jooksul puu
langetamisest.

Kändude kaetuse jälgimiseks võib lisada lahusesse nt Turf Marki värvitablette.
Töölahusesse lisatakse 2 tabletti 50 liitri lahuse kohta. 50 grammisest Rotstop SC
pakendist jätkub kändude töötlemiseks alal, kust saadakse 74–150 m3 ülestöötatud
puitu (1/3– 2 ha). Soovitatav kasutada ajal, millal ööpäeva keskmine temperatuur on üle
+5 °C.
Hoida jahedas. Rotstop SC on bioloogiline toode, mis sisaldab elavaid seeneeoseid.
Kui hoida toodet temperatuuril alla +5 °C, säilitab see oma mõju 6 kuu jooksul alates
pakkimise kuupäevast. Kui hoida toodet temperatuuril alla –18 °C, säilib toode 12 kuud.
Toodet ei tohi uuesti pakendada. Toatemperatuuril seisnud pakend tuleb ära kasutada
ühe nädala jooksul, töölahus 36 tunni jooksul.
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