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10 g med pipett

Fungicid

Reg.nr: 4818. Får endast användas yrkesmässigt. Godkänd för användning mot rotröta hos tall och stam-
röta hos gran. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. 

Läs medföljande bruksanvisning före användningen. 

Innehåll: 
Produkten är ett suspensionskoncentrat (SC) innehållande pergamentsvampen Phiebiopsis gigantea (Fr.) 
Jul. stam 1984, 6x106 cfu/g. 

Satsnummer: 
se den enskilda flaskan. 

Tomemballage: 
Tom förpackning hanteras som hushållsavfall. 

Faroangivelser: 
Innehåller mikroorganismer. Kan ge upphov till allergisk reaktion. För att undvika risker för människans hälsa 
och miljön, följ bruksanvisningen. 

Skyddsangivelser: 
Använd lämpliga skyddshandskar vid hantering av produkten. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket 
tvål och vatten. 
Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. 

ROTSTOP S Gel innehåller levande svampsporer av pergamentsvampen. Detta medför följande krav på 
hantering och lagring.  
Rotstop S Gel skall förvaras i kylskåp efter mottagandet, får ej fryslagras. Vid lagring i kyl +5’’C är håll-
barheten 4 månader. Vid lagring i rumstemperatur är lagringstiden en vecka. Färdigblandad brukslösning 
bör användas inom 36 timmar. Rotstop S Gel får aldrig utsättas för temperaturer över +40’C vare sig i sin 
förpackning eller i brukslösning. Stämpeln på flaskan avser förpackningsmånad, ej sista förbrukningsdag. 

Bruksanvisning
Beredning: Skaka flaskan tills lösningen är klumpfri. Använd medföljande pipett för dosering: 1 gram 
Rotstop S Gel blandas i 1 liter vatten, 10 gram Rotstop S Gel ger 10 liter färdig lösning.

Applikation: Lösningen sprids över stubbskäret med pensel, hand- eller ryggspruta senast 3 timmar efter 
avverkningen. Lösningen sprids på stubben till ett ca 1 mm tjockt skikt så att ytan fuktas tydligt och jämnt.

Dosering: Minimum 1 gram produkt = 1 l brukslösning per m² stubbyta. 

Förbrukning: 10 gram Rotstop S Gel räcker till ca 24-32 m² fub vid användning i gallring respektive ca 60-
72 m² fub vid användning i slutavverkning. 

Användningstidpunkt: ROTSTOP S Gel används under den tid när temperaturen överstiger +5°C. 

Tillverkare/innehavare av godkännandet: Verdera Oy, PB 5, Fl-02271 Esbo, Finland. 
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