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     Myyntipäällyksen teksti 

MYCOSTOP     

Kasvitautien torjuntaan 

 

      
Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.  
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeenhengittämistä. Undvik att inandas 
damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 
Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden 
eller kläderna. 
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Använd 
skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. VID HUDKONTAKT: Tvätta med 
mycket tvål och vatten. 
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. 
Sisältää Streptomyces K61 -sädebakteerin rihmastoa ja itiöitä. Mikro-organismit saattavat aiheuttaa 
allergisen reaktion. Innehåller Streptomyces K61 -strålbakteriens mycel och sporer. Mikroorganismer 
kan framkalla en allergisk reaktion. 
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. 
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. 

     
Tehoaine: Streptomyces K61-sädebakteerin rihmastoa ja itiöitä 25 % (w/w), 5 x 10

8
 pmy

1)
/g; 150-350 

g/kg  
1)

 pmy = pesäkkeitä muodostava yksikkö 
 
Valmistetyyppi: WP 
 
Käyttäjäryhmä: ammattikäyttäjät 
 
Käyttötarkoitus: 

Vihannes-, mauste- ja koristekasvien taimien kasvualustakäsittelyyn, siementen 
peittaukseen sekä pistokkaiden, istukassipulin ja valkosipulinkynsien upotuskäsittelyyn. 
Sienitautien (kuten Fusarium-lakastumistaudin, Pythium-taudin ja eri juuristotautien) 
torjuntaan vihannes-, mauste- ja koristekasviviljelmillä kasvihuoneissa. 

 
Ympäristöhaittojen ehkäisy: 

Yljäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja 
tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen. 

 
Suojainohjeet: 

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin 
kestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa 
työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen-/silmiensuojainta ja hengitystiet 
altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella. 

 
Käyttöohje: 
 
Vesiseoksen valmistaminen ja käyttö:  
Mycostopia käytetään veteen sekoitettuna. Vesiseos valmistetaan lisäämällä jauhe ensin pieneen 
vesimäärään (esim. 1 l). Vesi-jauheseoksen annetaan seistä noin puolen tunnin ajan, minkä jälkeen se 
sekoitetaan huolellisesti ja laimennetaan lopulliseen käyttöväkevyyteen. Seos on käytettävä 
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valmistuspäivän aikana. Kasvualustakäsittelyssä Mycostop-vesiseos lisätään tippu- tai altakastelun 
kautta, ruiskuttamalla tai kastelemalla kasvualusta tai sekoittamalla vesiseos kasvualustaan. 
Mycostop-vesiseos lisätään tippukastelulaitteistoon, viljelykouruihin tai muihin 
altakastelujärjestelmiin sekoitustankin tai erillisen injektiopumpun kautta. Älä sekoita Mycostopia 
väkevään lannoiteliuokseen.  
 

Kasvi Käyttömäärä Käsittelyajankohta Huomautukset 

Taimet  2-10 g/100 m
2  (1)

 Taimettumisen jälkeen. 

Mycostop-vesiseos lisätään 
kasvualustaan ruiskuttamalla tai 
kastelemalla. Kasteluveden määrä 
säädellään kasvualustan kosteuden 
mukaan. 

Vihannekset  
2-10 g/100 m

2 

kasvualustaa tai   
5-20 g/1000 kasvia 

(1) 

Heti istutuksen yhetydessä. 
Käsittely uusitaan 3-6 viikon 
välein. 

Mycostop-vesiseos lisätään 
kasvualustaan ruiskuttamalla tai 
kastelemalla tai tippu-/altakastelun 
kautta. Kasteluveden määrä 
säädellään kasvualustan kosteuden 
mukaan. 

Koristekasvit  
1-10 g/100 m

2
 

kasvualustaa tai  5-20 
g/1000 kasvia 

(1)
 

Heti istutuksen/ruukutuksen 
yhetydessä. Käsittely 
uusitaan 3-6 viikon välein. 

Mycostop-vesiseos lisätään 
kasvualustaan ruiskuttamalla tai 
kastelemalla tai tippu-/altakastelun 
kautta. Kasteluveden määrä 
säädellään kasvualustan kosteuden 
mukaan. 

Salaatit ja yrtit 
vesiviljelyssä 

1 g/1000 kasvia Istutuksen jälkeen. 
Mycostop-vesiseos lisätään 
kiertovesijärjestelmään. 

Siementen peittaus 2-8 g/kg siemeniä Ennen kylvöä.  
Peittauksessa käytetään Mycostop-
jauhetta. 

Sekoitus 
kasvualustaan 

1-10 g/m
3 (1)

 
Ennen kylvöä, ruukutusta tai 
istutusta. 
 

Mycostop-jauhe sekoitetaan veteen 
tasaiseksi vesiseokseksi, jolloin 
tuotteen tasainen jakautuminen 
kasvualustaan varmistetaan. 
Vesiseos sekoitetaan tasaisesti 
kasvualustaan (veden min. 
käyttömäärä 10 l /1 m

3
). 

 
Taimet, salaatit ja maustekasvit kasvualustakäsittelyssä: 
Kasvualusta ruiskutetaan/kastellaan Mycostop-vesiseoksella taimettumisen jälkeen. Sopiva 
käyttömäärä on 2 – 10 g/100 m2. Vaihtoehtoisesti valmiste voidaan myös sekoittaa kasvualustaan 
vesiseoksena. Käyttömäärä on tällöin 1 – 10 g/m3. Korkeampia käyttömääriä suositellaan taimien 
kasvutiheyden, tautipaineen tai juuriston tilavuuden ollessa suuri. Kasteluveden määrä säädellään 
kasvualustan kosteuden mukaan. 
 
Taimet, salaatit ja maustekasvit vesiviljelyssä: 
Salaatin ja yrttien kouruviljelyssä taimet käsitellään Mycostop-vesiseoksella kiertovesijärjestelmän 
kautta heti kouruihin siirtämisen jälkeen. Sopiva käyttömäärä on 1 g/1000 kasvia. 
 
Vihannekset: 
Kasvualusta käsitellään tippukastelun kautta, ruiskutetaan tai kastellaan Mycostop-vesiseoksella 
välittömästi vihannestaimien istutuksen jälkeen. Valmisteen käyttömäärä 5 – 20 g/1000 kasvia tai on 2 
– 10 g/100 m2. Käsittely uusitaan 3-6 viikon välein tautipaineesta riippuen. 
 
Koristekasvit (ruukkukasvit, leikkokukat ja pistokkaat):  
Leikkokukkien (esim. gerbera, krysanteemi) ja ruukkukasvien (esim. syklaami, ruukkugerbera) 
kasvualusta käsitellään tippu- tai altakastelun kautta, ruiskutetaan tai kastellaan heti istutuksen tai 
ruukutuksen jälkeen Mycostop-vesiseoksella tai sekoittamalla vesiseos kasvualustaan ennen 
istutusta/ruukutusta. Koristekasveilla valmisteen käyttömäärät ovat 5 – 20 g/1000 kasvia, 1 – 10 
g/100 m2 tai 1 – 10 g/m3. Käsittely uusitaan 3-6 viikon välein tautipaineesta riippuen. Tämän lisäksi 
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pistokkaista lisättävillä kasveilla pistokkaiden juuret voidaan upottaa 0,01 % Mycostop-vesiseokseen 
(1 g Mycostop / 10 l vettä) juuri ennen istutusta. 
 
Istukassipulit ja valkosipulinkynnet:  
Istukassipulit ja valkosipulinkynnet upotetaan 15 minuutiksi 0,01 % Mycostop-vesiseokseen juuri 
ennen istutusta. 
 
Siementen peittaus: 
Vihannes-, mauste- ja koristekasvien siementen peittauksessa Mycostop-jauheen käyttömäärät ovat: 
Kaalit, sipuli, purjo ja maustekasvit 8 g/siemenkilo; salaatti 2 g/siemenkilo; muut lehtivihannekset, 
juurekset, tomaatti, paprika, kurkku- ja palkokasvit 5 g/siemenkilo; gerbera 2 g/siemenkilo sekä muut 
koristekasvit 5 g/siemenkilo. Peitatut siemenet säilytetään viileässä alle +8

o
C ja kylvetään viikon sisällä 

peittauksesta. 
 
 
Huomautukset: 

Mycostop-valmistetta käytetään ennaltaehkäisevästi. Valmiste on yhteensopiva 
useimpien kemiallisten kasvinsuojeluaineiden kanssa ja sopii käytettäväksi integroidussa 
torjunnassa. Valmiste ei ole vahingollista torjuntaeliöille. Ei saa käyttää tankkiseoksena 
muiden kasvinsuojeluaineiden tai väkevien lannoiteliuosten kanssa.  

 
Säilytys: 

Mycostop on biologinen tuote, joka sisältää elävää, kuivattua sädebakteeria. Säilytetään 
kuivassa ja viileässä, alle +8oC. Avaamattomassa pakkauksessa valmiste säilyttää tehonsa 
12 kuukautta. Avatun pakkauksen sisältö suositellaan käytettäväksi heti avaamisen 
jälkeen. 

 
 
Rekisteröinnin haltija: xxx 
Valmistaja ja pakkaaja: xxx 
Rekisterinumero: 1603 
Nettopaino: 000 
Valmistuserä: 000 
Pakkkausajankohta:    Käytettävä ennen: 
 
 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 
10.9.2014. 


