ROTSTOP
Taimekaitsevahend. Biofungitsiid
Toimeaine: Phlebiopsis gigantea tüvi VRA 1835 (suure korbiku) eoseid vähemalt 2 x 106 KMÜ
(KMÜ=kolooniaid moodustav ühik)/g
Preparaadi vorm: märguv pulber
Registreerimisnumber: 0252/10.12.09
Pakend: 5 g, 25 g, 100 g
Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt.
Kasutusvaldkond: Kändude töötlemine juurepessu (Heterobasidion annosum ja Heterobasidion
parviporum) tõrjeks okaspuumetsades.
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Vältida tolmu sissehingamist.
Kanda kaitsekindaid, kaitserõivaid ja kaitsemaski (PPF2 või PPF3 filtriga).
Kokkupuute või halva enesetunde korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või
arstiga.
P302+P352 - 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 tüve 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).
Pritsimiskordade arv: 1 kord hooaja jooksul
Kasutamisjuhis: Töölahuse valmistamisel avada pakend nurgast ja kallata umbes 3 dl jahedat
vett 25-grammisesse pakendisse või umbes 6 dl vett 100-grammisesse pakendisse. Pakend
sulgeda ja loksutada hoolikalt kuni pulbrist ja veest on moodustunud ühtlane segu. Töölahus
valmistatakse, lisades segu veele. Näiteks 25- grammise pakendi sisu segada 25 l veega või 100
grammise pakendi sisu segada 100 l veega. Pakend loputada seestpoolt veega, loputusvesi lisada
töölahusele ja segada.
Töölahus pritsitakse kändudele kas puude langetamisega samaaegselt või vahetult pärast metsa
langetamist, kasutades selg- või käsipritsi. Töö teostatakse 3 tunni jooksul peale langetamist.
Käsitsi pritsimisel kanda kändude pinnale umbes 1 mm paksune lahuse kiht, seejuures jälgida, et
kändude pind märguks ühtlaselt.
Preparaadi jaotumist kändudele võib jälgida, lisades lahusele värvitableti. Töölahusele lisatakse 1
tbl/25 l lahuse kohta. 1 m2 kändude kohta kulub 2 l töölahust. 25 grammisest Rotstop-i pakendist
piisab kändude töötlemiseks alal, kust saadakse umbes 37 – 75 m3 ülestöötatud puitu (1/6 – 1 ha)
ja 100 grammisest pakendist piisab vastavalt alal, kust saadakse umbes 148 – 300 m3 ülestöötatud
puitu (2/3 – 4 ha).

Rotstopi soovitatakse kasutada ajal, kui haigustekitaja on nakatamisvõimeline, s.o
vegetatsiooniperioodil ehk kui temperatuur on üle +5°C. Talveperioodil mitte kasutada.
Säilitada kuivas ja jahedas. Rotstop on bioloogiline toode, mis sisaldab elavaid seeneoseid.
Toode säilib suletud pakendis +8ºC juures 12 kuud ja –18ºC juures 18 kuud pakkimise
kuupäevast alates.
Sooja kohta toodud pakend tuleb ära kasutada ühe nädala jooksul. Avatud pakend ja valmis
töölahus tuleb ära kasutada ühe ööpäeva jooksul.
Loa haldaja: Danstar Ferment AG, Poststrasse 30, 6300 Zug, Šveits
Tootja /pakendaja: Salutaguse Pärmitehas AS, Kohila vald, 79702 Raplamaa
Turustaja: Baltic Agro AS, Rukki tee 8, Lehmja küla, 75306 Rae vald, Harjumaa, Eesti, tel 606
22 60; faks 606 22 78

