ROTSTOP WP
Augalų apsaugos produktas augalų ligų sukelėjams naikinti
Veiklioji medžiaga: Phlebiopsis gigantea štamas VRA 1835 sporos 2*106 – 5*107 CFUt/g
(10,6 %)
Šlampantys milteliai
Rostop WP skirtas naikinti šakninei pinčiai ant pušų ir eglių kelmų (Heterobasidion annosum ir
H. parviporum).
Skirtas profesionaliajam naudojimui.
Sudėtyje yra Phlebiopsis gigantea štamo VRA 1835. Gali sukelti alerginę reakciją.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Stengtis neįkvėpti dulkių/rūko/aerozolio.
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Registracijos savininkas:
Danstar Ferment AG,
Poststrasse 30,
CH-6300 ZUG, Šveicarija.
Gamintojas ir pakuotojas:
Salutaguse Pärmitehas AS,
Salutaguse, Kohila vald, 7
9702 Raplamaa, Estija
Platintojas:
Registracijos numeris:
AS2-41BF(2018)
Pakuotė:
25 g.
Partijos Nr./pagaminimo data: žr. ant pakuotės
Galiojimo laikas: 1 metai, laikant +4°C temperatūroje
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PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Naudoti tinkamas skiedinys paruošiamas, įpilant suspensijos į vandenį: 1 litrui vandens reikia 1
g miltelių. Pavyzdžiui, 25 g maišelio turiniui išmaišyti reikia 25 litrų vandens. Gamindami
skiedinį atidarykite maišelio kampą ir į 25 g maišelį įpilkite drungno vandens. Atsargiai
sumaišykite, kol iš miltelių ir vandens pasidarys vientisa suspensija. Išskalaukite maišelį,
paplavas supilkite į naudoti paruoštą skiedinį ir išmaišykite.
Kertant medžius, skiedinį reikia paskleisti, panaudojant daugiafunkcinės mašinos purškimo
įrangą, skiriant maždaug du litrus skiedinio vienam kvadratiniam metrui ploto su kelmais.
Naudojant rankiniu būdu, reikia užpurkšti ant kelmo skiedinio ir paskleisti jį maždaug 1 mm
storio sluoksniu, kad paviršius gerai ir tolygiai sudrėgtų. Skiedinį galima paskleisti,
panaudojant ant nugarinį purkštuvą arba pulverizatorių. Reikia paskleisti ne vėliau kaip per tris
valandas po medžių kirtimo.
Galima stebėti preparato pasklidimą ant kelmo, įdėjus į skiedinį spalvos tabletę. Į 25 litrų
paruoštą skiedinį reikia įdėti 1 spalvos tabletę. 25 gramų „Rotstop WP“ pakuotės užtenka
apdoroti kelmus tokio dydžio teritorijoje, kuri atitiktų 37 - 75 m3 medienos (1/6 - 1 ha).
Rekomenduojama naudoti oro temperatūrai esant virš +5 °C.
SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbant su neskiestu produktu, bei liečiant juo užterštus paviršius, būtina mūvėti cheminėms
medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5
mm) ar kt. bei būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą EN
166). Būtina dėvėti 5 tipo apsauginę aprangą nuo kietųjų cheminių dalelių ir dulkių (atitinkančią
standartus EN 340 ir EN ISO 13982-1) bei avėti sandarius batus. Asmeninės apsaugos priemonės
gali būti pakeistos inžinerinėmis kontrolės priemonėmis, jeigu jos suteikia lygiavertę ar didesnę
apsaugą. Esant pavojui įkvėpti dulkių, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo
skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais
P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387).
Skiediniu apdorojant kelmus, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines
(atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. bei būtina naudoti
apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą EN 166). Būtina dėvėti 6 tipo
apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei
avėti sandarius batus. Asmeninės apsaugos priemonės gali būti pakeistos inžinerinėmis kontrolės
priemonėmis, jeigu jos suteikia lygiavertę ar didesnę apsaugą.
Darbuotojams eiti į preparatu apdorotus plotus galima tik išdžiūvus išpurkštam ant kelmų
produktui. Jiems būtina dėvėti pirštines, ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius
batus.
Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su
produktu. Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas
nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus
drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai
nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal
galiojančius teisės aktų reikalavimus.
PIRMOJI PAGALBA
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Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu
su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu
nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml)
vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8
5 2362052 arba 8 687 533 78.
PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, paplavas sunaudoti tirpalo ruošimui. Tuščią pakuotę ir
produkto likučius sunaikinti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti
pakuotės kitiems tikslams.

