ROTSTOP® - TIL BEKJEMPELSE AV ROTKJUKE
Sporer av Stor Barksopp (Phlebiopsis gigantea) til
bekjempelse av Rotkjuke (Heterobasidion annosum
s .lat.) på gran- og furustubber.
Sammensetning: ROTSTOP inneholder 106-107
sporer av Stor Barksopp pr. gram av produkt.
ADVARSEL
Kan gi allergi ved innåndning og
hudkontakt. Unngå innånding av
støv. Unngå innånding av sprøytetåke. Unngå hudkontakt. Oppbevares innelåst og utilgjengelig
for barn. Bruk egnet verneutstyr
HELSESKADELIG
(se forsiktighetsregler). Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).
AVGIFTSKLASSE 1
Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår
risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å
bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den
tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.
BRUKSOMRÅDE: ROTSTOP er tillatt brukt til bekjempelse av råtesoppen Rotkjuke på gran- og furustubber. Rotkjuke forårsaker rotråte.
VIRKEMÅTE: Stor Barksopp, er en vanlig sopp i
skog, den lever på dødt trevirke og er isolert fra skog
i Finland. Stor Barksopp er en naturlig konkurrent til
Rotkjuke. Preparatet sprøytes på stubbeavskjæret
og forhindrer at sporer fra Rotkjuke etablerer seg på
stubben og sprer seg videre til levende trær.
BRUKSRETTLEDNING:
Tillaging av sprøytevæske: Ved tillaging av bruksløsningen åpnes pakningen i det ene hjørnet, og ca.
3 dl kaldt eller lunkent vann helles i posen. Innholdet blandes godt, til pulveret og vannet danner en
jevn suspensjon. Innholdet i en 25 grams pakning
helles i 25 l vann og blandes/ristes. Posen skylles og
skyllevannet tømmes i bruksløsningen.
Gran- og furustubber: Løsningen sprøytes over
stubbeavskjæret via felleaggregatet samtidig med
felling av trærne. Forbruket er ca. 2 liter pr. m2
med stubbe. En 25 grams pose er nok til stubbebehandling av et område tilsvarende 37 – 75 m3 virke
(1,5 – 10 dekar). For lettere å se dekningsgraden
på stubben tilsettes blå markeringsfarge Turf Mark i
tablettform. En tablett er nok til 25 liter bruksløsning.

Behandlingstidspunkt: Behandlingen utføres
fra april til november når temperaturen overstiger
+5oC. I denne perioden foregår sporespredningen
til Rotkjuke.
FORSIKTIGHETSREGLER
Bruk maske med støvfilter P3, vernehansker av
gummi eller plast (f.eks. nitril), øyevern, og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved uhell eller mistanke om forgiftning
kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13
00. Søl av preparatet på hud må straks skylles eller vaskes av. Vask hender og ansikt når arbeidet er
ferdig eller avbrytes.
RENGJØRING: Skyll sprøyteutstyret med vann etter
bruk på et sted som ikke gir avrenning til vannforekomster.
AVFALLSHÅNDTERING:
Grundig rengjort tomembalasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass.
LAGRING: ROTSTOP er et biologisk produkt som
inneholder levende soppsporer skal oppbevares tørt
og kaldt. I uåpnet pakning i kjølerom, under +8oC,
bevarer ROTSTOP sin effekt i minst 12 måneder, og
i fryseboks under -18oC, i 18 måneder. Pakning som
er tatt inn i varmt rom bør brukes innen en uke.
Åpnet pakning samt bruksløsning bør brukes innen
ett døgn. ROTSTOP skal aldri, hverken som pakning
eller i bruksløsning, utsettes for temperaturer som
overstiger +40oC.
MERK: Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den forventede virkning.
Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaringer.
Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen
måte, eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuelle skader.
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