
ROZSAH POUŽITÍ A APLIKAÈNÍ POKYNY: Ochrana lesních a okrasných døevin proti okusu zvìøí a poškození krèkù 
hlodavci. K postøiku a  nátìru vrcholových prýtù sazenic. Má tixotropní vlastnosti, které èásteènì snižují jeho stékavost. 
Pomìrnì rychle zasychá.  Lze jej aplikovat  pøi teplotì nad bodem mrazu, bez následkù na odlupování nebo sprášení 
filmu. 
• možno jím chránit i vlhké (ne mokré) sazenice, musí však alespoò èásteènì zaschnout, aby nebyl splaven deštìm,
• správnì aplikovaný pøípravek snižuje nebezpeèí okusu  a ohryzu zvìøí po dobu celého vegetaèního období,
• pøed použitím je nutné STOPKUS dùkladnì promíchat,
• sazenice jehliènanù a  listnáèù se natírají gumovou rukavicí, speciálními kartáèi na dlouhých rukojetích nebo 

širokými plochými  štìtci a prkénky, které slouží k pøidržování  sazenic,
• k nátìru sazenic rukavicí se neøedí, k nátìru kartáèi a štìtci se mùže nepatrnì øedit vodou do pomìru 5:1             

(pøípravek : voda),
• pøi zimní  ochranì  se  øedí  vodou  v pomìru  2 až 3 díly STOPKUSu k 1 dílu  vody,  pøi  letní  ochranì  se  øedí  vodou 

v pomìru 2 až 1 díl STOPKUSu k 1 dílu vody, pøíslušné množství vody se pøilévá za stálého  míchání do pøedem 
promíchaného pøípravku,

• k postøiku jsou vhodné ruèní zádové postøikovaèe s membránovým èerpadlem a s víøivou tryskou,
• pøi plnìní  je tøeba zøedìný pøípravek procedit sítem postøikovaèe.
PÙSOBENÍ: Pøípravek STOPKUS pùsobí jako repelent proti zimnímu a letnímu okusu zvìøí a ohryzu krèkù sazenic 
škodlivými hlodavci. Úèinnost pøípravku je založena na odpudivém chu�ovém úèinku (hoøká chu�), èásteènì pachovém 
repelentním úèinku úèinné látky thiram, èásteènì  odpudivì  pùsobícím  zbarvením  pøípravku  STOPKUS (bílomodré 
až  bílošedé barvy)  a  èásteènì  zábranovým  úèinkem  zaschlé  vrstvy  pøípravku  na  ošetøených  jehliènatých            
a listnatých døevinách.
LIKVIDACE, ÈIŠTÌNÍ: Prázdné plastové obaly od pøípravku se po dùkladném  vypláchnutí  mohou  pøedat  k  recyklaci 
do sbìru nebo spálí ve  schválené  spalovnì,  vybavené  dvoustupòovým   spalováním   s   teplotou   1 200  – 1 400°C  
ve  druhém  stupni  a  s  èištìním  plynných  zplodin.  Všechny  pomùcky,  pøedevším  postøikovaèe,  musí  být  ihned 
po skonèení práce  dùkladnì  vymyty  vodou  s  pøídavkem  saponátu  nebo 3 %ním roztokem sody a poté èistou vodou. 
Zaschlý repelent lze velmi tìžko odstranit.  Oplachové  vody  se  použijí  na  pøípravu  postøikové kapaliny. Zbytky  
pøípravku  se  smísí s hoølavým  materiálem  (napø. døevìné piliny)  a  spálí  se  ve spalovnì  pro  pevné  látky.
SKLADOVÁNÍ, DOPRAVA: STOPKUS se  skladuje  v èistých, suchých a uzavøených   skladech   pøi   teplotì  od  5°C    
do   30°C,   oddìlených od skladu s potravinami, krmivy, hnojivy, desinfekèními prostøedky  a  obaly  od  tìchto  látek. 
Pøi  skladování  a  dopravì  nelze  palety  stohovat.  STOPKUS   se   pøepravuje   krytými    dopravními    prostøedky. 
Pøi venkovní teplotì pod 0°C musí být STOPKUS pøepravován vozidly vybavenými tepelnou izolací.
BEZPEÈNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PØI PRÁCI:  Pøi práci s pøípravkem je nutné používat schválené ochranné 
pomùcky s pøihlédnutím na zpùsob aplikace. Ochranný odìv oznaèený grafickou znaèkou „ochrana proti chemikáliím“ 
(ÈSN EN 13034+A1, ÈSN EN ISO 13688), vhodný prostøedek na ochranu oèí (ÈSN EN 166), èepici se štítkem nebo 
klobouk, ochranné rukavice oznaèené grafickou znaèkou / piktogramem pro chemická nebezpeèí (ÈSN EN 420+A1, 
ÈSN EN 374-1), pracovní nebo ochranná obuv (ÈSN EN ISO 20346, ÈSN EN ISO 20347). Pøi práci s pøípravkem 
STOPKUS je zakázáno jíst, pít a kouøit. Po skonèení práce je tøeba umýt ruce vodou a mýdlem, doporuèuje se ošetøit 
pokožku reparaèním krémem.
PRVNÍ POMOC:  Pøi zasažení oèí vypláchnout velkým množstvím èisté (pitné) vody. Pøi potøísnìní pokožky  omýt  
vodou  a  mýdlem. Pøi náhodném požití pøípravku vypláchnout postiženému ústa, podat mu 0,5 l vlažné vody a 10 tablet 
medicinálního uhlí. Nevyvolat zvracení. Postižený, který požil STOPKUS nebo má oèi zasažené tímto pøípravkem, musí  
být  dopraven k lékaøi.
UPOZORNÌNÍ:  Výrobce bere záruku na kvalitu výrobku ve smyslu pro nìho platné podnikové normy. Protože okus 
zvìøí je ovlivnìn øadou vnìjších vlivù (dostupností potravy, snìhovou pokrývkou, zazvìøením, zdravotním stavem zvìøe 
apod.), výrobce neruèí za eventuální poškození chránìných kultur zvìøí. Výrobce rovnìž neruèí za škody zpùsobené 
nesprávným použitím pøípravku.  
HMOTNOST NÁPLNÌ:  10 kg  
DATUM VÝROBY: 
ÈÍSLO ŠARŽE:  

VYRÁBÍ:    TORA, spol. s r.o., Olšík 583, 763 64 SPYTIHNÌV,  tel./fax: 577 943 002, http://www.torasro.cz

CHARAKTERISTIKA:   STOPKUS   je   pastovitá   smìs   bílomodré   (bílošedé)  barvy  charakteristického zápachu. 
Je mísitelný s vodou, po zaschnutí je  však  již  ve  vodì  nerozpustný.  STOPKUS  obsahuje  repelentní  látku,  je  velmi  
trvanlivý,   neškodný  jehliènanùm i listnáèùm. Mùže být použit jak k zimní, tak i k letní ochranì sazenic. Nepoškozuje    
ani mladé nevyzrálé letorosty. 

REPELENTNÍ PØÍPRAVEK K LETNÍ A ZIMNÍ OCHRANÌ LESNÍCH A OKRASNÝCH DØEVIN PROTI OKUSU ZVÌØÍ  A OHRYZU KRÈKÙ SAZENIC ŠKODLIVÝMI HLODAVCI

STOPKUS

Pøípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany suchozemských obratlovcù, vèel, necílových èlenovcù, 
pùdních makroorganismù a mikroorganismù a necílových rostlin.

Plodina, oblast Škodlivý organismus, jiný Dávkování, mísitelnost     OL       Poznámka
použití úèel použití

PØÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

Lesní døeviny, Okus zvìøí, ohryz krèkù 2 - 5 kg / 1000 ks sazenic      - nátìr
okrasné døeviny sazenic škodlivými hlodavci 3 -7,5 kg / 1000 ks sazenic postøik

NÁVOD K POUŽITÍ:

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný 
odìv / ochranné brýle / oblièejový štít.

P333 + P313    Pøi podráždìní kùže nebo vyrážce: 
Vyhledejte lékaøskou pomoc/ošetøení.

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY NEBEZPEÈNOSTI: ÚÈINNÁ LÁTKA/OBSAH:   
THIRAM  98 g / kg (tj. tetramethylthiuram 
disulfid)   
REGISTRAÈNÍ ÈÍSLO: 4579-0
DRŽITEL REGISTRACE: TORA, spol. s r.o., 
Olšík 583, 763 64 Spytihnìv, ÈR

Standardní vìty o nebezpeènosti:                
H317: Mùže vyvolat alergickou kožní reakci.
H410: Vysoce toxický pro vodní organismy,    

s dlouhodobými úèinky.

Pokyny pro bezpeèné nakládání:  
P261 Zamezte vdechování aerosolù.
P273 Zabraòte uvolnìní do životního 

prostøedí.

SIGNÁLNÍ SLOVO:    Varování

P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraòte obsah/zneèištìný obal jako 

nebezpeèný odpad.

Bezpeènostní opatøení pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvíøat nebo životního prostøedí:  
SP 1 Nezneèiš�ujte vody pøípravkem nebo jeho obalem. (Neèistìte aplikaèní zaøízení v blízkosti 

povrchových vod / Zabraòte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
SPe3 Za úèelem ochrany vodních organismù dodržte neošetøené ochranné pásmo 20 m vzhledem                       

k povrchové vodì.
Doplòující informace:
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostøedí.

BALENÍ:  STOPKUS se dodává v PP kbelících o objemu 10 l a v HDPE dózách o objemu 1 l a 2.5 l.
DOBA POUŽITELNOSTI: 24 mìsícù od data výroby pøi skladování v neporušených originálních obalech pøi teplotì       
+5 až 30°C. Pøípravek, u nìhož prošla doba použitelnosti, lze uvádìt na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základì 
analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejihž základì bylo 
udìleno povolení. Laboratorní rozbory  pøípravku  pro  tento  úèel  zajistí  vlastník  pøípravku u  akreditované  laboratoøe 
a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznaèit na obalu pøípravku.


	Stránka 1

