
Prestop® - ett biologiskt bekämpningsmedel   

Användningsområde: plantodling, grönsaker, örter och prydnadsväxter 

- Bekämpar groddbränna och rotsjukdomar som orsakas av  Pythium, 

Phytophthora, 

  Rhizoctonia och Fusarium 

- Bekämpar svartprickröta på gurka (Didymella) och gråmögel (Botrytis) på 

tomat,  

  paprika, gurka, jordgubbe, prydnadsväxter och småplantor  

- Kan spridas via droppbevattning, genom besprutning, bevattning eller genom 

att blandas i växtunderlaget  

- Innehåller sporer och mycel av svampen Gliocladium catenulatum J1446 

- Förpackning 100 g och 1 kg 

Mot groddbrand och rotsjukdomar hos grönsaker, prydnads-växter och 

örter: Blandas i växtunderlaget före sådd (200-500 g/m3) eller bevattnas efter 

sådd (50-100 g/10 m2). Behandla plantorna i planteringsskedet via 

droppbevattningen 

(100 g/400-500 växter) och upprepa månatligen. 

Bekämpning av svartprickröta hos växthusgurka och gråmögel hos tomat, 

paprika och gurka: Bespruta stammen, i synnerhet stambasen när det gäller 

svartprickröta, med 0,5% Prestop -vattenlösning genast efter planteringen. 

Upprepa med 3-4 veckors mellanrum. 

Bekämpning av gråmögel hos prydnadsväxter och småplantor: Bespruta 

eller doppa sticklingarna i stickningsskedet (0,5% Prestop-vattenlösning). 

Bespruta småplantorna efter plantuppkomsten och upprepa vid behov efter en 

månad. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.verdera.fi/sv/produkter/yrkesmaessig-traedgaardsodling/prestop-mix/pythium/
http://www.verdera.fi/sv/produkter/yrkesmaessig-traedgaardsodling/prestop-mix/phytophthora/
http://www.verdera.fi/sv/produkter/yrkesmaessig-traedgaardsodling/prestop-mix/rhizoctonia/
http://www.verdera.fi/sv/produkter/yrkesmaessig-traedgaardsodling/mycostop/fu/
http://www.verdera.fi/sv/produkter/yrkesmaessig-traedgaardsodling/prestop/didymella/
http://www.verdera.fi/sv/produkter/yrkesmaessig-traedgaardsodling/prestop/botrytis/
http://www.verdera.fi/sv/produkter/yrkesmaessig-traedgaardsodling/prestop-mix/gliocladium-catenulatum-j1446/


Prestop® Mix - ett biologiskt bekämpningsmedel  

Användningsområde: plantodling, bekämpning av gråmögel på jordgubbe och 

hallon 

- Bekämpar effektivt groddbränna och rotsjukdomar som orsakas av Pythium-  

  och Rhizoctonia -svampar 

- Särskilt lämpligt för organiska växtunderlag, såsom torvblandningar  

- Sprids genom bevattning eller inblandning i växtunderlaget 

- För bekämpning av gråmögel (Botrytis) på jordgubbe och hallon, sprids med 

hjälp  

  av bin  

- Innehåller mycel och sporer av svampen Gliocladium catenulatum J1446  

- Lämpar sig för integrerat och biologiskt växtskydd. Godkänt för ekologisk  

  produktion.  

- Förpackningar 400 g och 1 kg 

Jordgubbe och hallon: I bekämpning av gråmögel (Botrytis) på jordgubbe och 

hallon sprids med hjälp av bin under blomningen. Utplacera två med 

spridningsanordning försedda bikupor per hektar. Tillsätt Prestop Mix -pulver i 

spridningsanordningarna 5-10 g per dag under hela blomningstiden. 

Mikrobpulver fastnar i binas behåring då de rör sig genom 

spridningsanordningen. Den sammanlagda åtgången är 300 -500 g/ha. 

Grönsaker: Blanda i växtunderlaget (50 g/100 l torv) eller vattna i samband 

med  

planteringen (10 g/m2) 

Sallat och örter: Blanda i växtunderlaget (50 g/100 l torv) eller vattna i 

samband  

med sådden (10 g/m2) 

Utplanterings- och krukväxter: Blanda i växtunderlaget (50 g/100 l torv) eller 

vattna i samband med sådden (10 g/m2). Behandlingen upprepas vid 

planteringen (t.ex. för 9-10 cm krukor 250g/1000 växter) 

Snittblommor: Blanda i växtunderlaget (50 g/100 l torv) eller vattna i samband  

med planteringen (10 g/m2) 

 

http://www.verdera.fi/sv/produkter/yrkesmaessig-traedgaardsodling/prestop-mix/pythium/
http://www.verdera.fi/sv/produkter/yrkesmaessig-traedgaardsodling/prestop-mix/rhizoctonia/
http://www.verdera.fi/sv/produkter/yrkesmaessig-traedgaardsodling/prestop-mix/gliocladium-catenulatum-j1446/

