GRO-STOP ®BASIS

Taimekaitsevahend. Kasvuregulaator.
Eesti reg. nr.: 0208/07.05.09
Tunnussõna:

GHS07

GHS08

GHS09

ETTEVAATUST

Kasutamisala: hoiustatud toidu- ja tööstuskartuli töötlemine idanemise takistamiseks
Toimeaine: kloroprofaam 300 g/l
Preparatiivne vorm: emulsioonikontsentraat
Gro-Stop Basis kasutamine lubatud ainult eriväljaõppe alusel!
Toode sisaldab kloroprofaami ja olet-5-fosfaati.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit
H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel
H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
P201 - Enne kasutamist tutvuda erijuhistega
P260 - Auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata
P273 - Vältida sattumist keskkonda
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski
P405 - Hoida luku taga
P501 - Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga
P308+P313 Kokkupuute või kokkupuute kahtluse korral : pöörduda arsti poole
P363 Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta
P391 Mahavoolanud aine kokku koguda
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide)
Loa valdaja : Certis Europe B.V., P.O. Box 1180, 3600 BD Maarssen, the Netherlands
Tootja/pakkija : Denka International B.V. – Hanzeweg 1, 3771 NG Barneveld, the
Netherlands.
Pakend: 5 L

Kasutamisjuhend
Gro-Stop BASIS on mõeldud nii toidu- kui tööstuskartuli (tärkliseks) töötlemiseks
ladustamise ajal, et ära hoida idude kasvu säilitamise ajal.
NB ! Mitte töödelda seemnekartulit !
Kulunorm
Kultuur
Kartul

Kulunorm

Töötlemiskordade
arv
üks kord

Töötlemise
aeg
ladustamisel

60 ml/ 1000 kg kartulile
e. 3 l/ 50 t kartulile
Ooteaeg 28 päeva
Gro-Stop Basis 60 ml segada 140 ml veega, millest piisab 1000 kg kartuli töötlemiseks.
Töötlemine
Töödeldav kartul peab olema valminud, kuiv ja võimalikult puhas mullast. Haigustest
nakatunud mugulad tuleks enne töötlemist välja sorteerida.
Gro-Stop BASIS töötlemiseks kasutatakse spetsiaalset seadeldist, mis paigaldatakse
laaduri/elevaatori konveierliini algusesse ning eelistavalt kohta, kus mugulad pöörlevad.
Kasutamiseks sobivad Mafex/ Mantis tüüpi pöörlevad ketas-töötlemisseadmed. Samuti
võib lahust peale kanda madala võimsuse ja tugeva survega hüdrauliliste
pihustusotsikutega varustatud seadmete abil, mis tekitavad väikesi tilgakesi. Töötlemine
laadimiskonveierliini alguses võimaldab kartulite ühtlast katmist töölahusega ning seega
parimat tulemust idanemise pärssimiseks.
Kui pritsimisseadeldis pole varustatud tagasivooluga või mehaanilise segistiga, tuleb
töölahust pritsis segada iga tunni järel.
Tuleb jälgida, et töölahust ei kantaks mugulatele jämeda joana, kuna see suurendab
ebaühtlast jaotumist ning võib põhjustada koorekahjustusi. Gro-Stop BASIS pole
mõeldud kasutamise kuumtöötlemise seadmetes.
Ära kasuta töölahust rohkem kui 200 ml 1 tonni kohta, kuna see vöib teha mugulad liiga
märjaks. Ära pritsi mugulaid, mille koor on ulatuslikult kahjustunud või nakatunud
kartuli-oosporoosist ehk köbrukärnast.
Töötlemise ajal ja 24 tunni jooksul pärast töötlemist hoidlasse mitte siseneda!
Töötlemisjärgne käitlemine
Hoia kartulihoidla 2 päeva pärast töötlemist ja ladustamist tihedalt suletuna.
Pärast ladustamist tuleks kartuleid säilitamiseks ettevalmistamiseks hoida 14 päeva
temperatuuril 14°C, et soodustada kahjustuste paranemist.

Säilitamiseks ettevalmistamise perioodi jooksul on soovitatavad lühikesed
õhutusperioodid, kui välisniiskus on madal, hoidla madala niiskuse säilitamiseks
(normiks on alla 90% RH). See vähendab haiguste leviku riski.
Pärast säilitamiseks ettevalmistamist tuleks säilitamise perioodiks salve temperatuuri
normaalselt õhutades järjest alandada 5-10°C-ni. Kui kartuleid ei jahutata, võib
idanemispuhkuse periood katkeda.
Ooteaeg
Kartulimugulate preparaadiga töötlemise ja kartuli turustamise või töötlemise vahele
peab jääma vähemalt 8 nädalat.
Tähelepanu !
Seemnekartulit ja muud seemnematerjali ei tohi säilitada samas ruumis pritsitud
mugulatega. Samuti on kahjustuse oht, kui kasutatakse eelnevalt töödeldud
laoruume või säilituskaste.
Pärast kasutamist puhastada töötlemisseadmed põhjalikult, eriti siis, kui samu seadmeid
kasutatakse ka seemnekartuli käitlemisel.

ETTEVAATUST
Kasutamisel kohe pärast saagikoristust võivad kloroprofaamil (CIPC) põhinevad
idanemise pidurdajad põhjustada koorekahjustusi kartulisortidel, mis on tundlikud või
ebapiisavalt säilitamiseks ette valmistatud. Peale selle suurendab aeglasem kahjustuste
paranemine haigustega nakatumise riski. Haigusi soodustavate ilmastikutingimuste korral
võib tulemuseks olla kahjustuste suurenemine säilitamisel ja seega kvaliteedi kadu.
Koorekahjustuste või säilitamisel levivate haiguste suhtes tundlikke kartuleid (nt.
‘õhukese koorega sordid’) mitte töödelda.
Toote säilitamine
Säilitada originaalpakendis, etiketiga varustatuna, suletuna, ohutus jahedas, kuivas ja
ventileeritud ning lukustatud kohas. Originaalpakendis säilib preparaat 2 aastat.
Jäätmete ja taara kahjutustamine
Kasutatud pakendeid ei tohi uuesti kasutada. Preparaadi ülejäägid ja puhastamata
pakendid on keskkonnaohtlikud ning tuleb viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Tähelepanu !
Taimekaitsevahend valmistatakse hoolika kontrolli all ja firma tagab kinnises
tehasepakendis oleva taimekaitsevahendi 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 kasutusmeetodites, uued sordid, uus
tehnika, taimede resistentsuse kasv jms., mida taimekaitsevahendi registreerimisel ja
kaubastamisel polnud võimalik ette näha.

Partii number ja valmistamise aeg vaata pakendilt.

