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Prestop ® biofungicid vid bekämpning av gråmögel på tomat 

 
 

1. Inledning 

Gråmögel (Botrytis cinerea) är fortfarande en 
allmän sjukdom på tomat trots den tekniska 
utvecklingen av klimatkontroll i växthus. Åtminstone 
hos visa tomatsorter verkar stammarna av 
sjukdomsalstrare vara ännu aggressivare och mer 
snabbväxande än förut. Sjukdomsrisken ökar också 
vid produktion året om.   

 

 
 

2. Biologisk bekämpning med Gliocladium 

Prestop® som baserar sig på svampen Gliocladium 
catenulatum isolerad från finsk åkermark erbjuder 
ett effektivt alternativ för bekämpning av gråmögel. 
Gliocladium överlever på bladverket i flera veckor 
skyddande växten från infektion av gråmögel.  

Den miljövänliga Prestop® -produkten är helt tryggt 
för växthusarbetare och konsumenter. Det finns  

 

ingen risk för resistenta patogenstammar, inga 
resthalter och inte heller någon karenstid efter 
behandling. Dessutom är Gliocladium ofarlig för 
nyttoorganismer. Prestop® kan också användas i 
ekologisk odling och passar i IPM programm. 

 

3. Bekämpningseffekten  

Besprutning av tomatplantornas stammar med 
Prestop® i förebyggande syfte minskar avsevärt 
antalet döda växter och växter med 
gråmögelsymptom. I ett kanadensiskt försök gav 
månatliga behandlingar med Prestop® 90 % mindre 
sjukdomsfläckar när produkten testades i ett 
tomatväxthus under motsvarande förhållanden som 
vid kommersiell odling. Alla växter som behandlats 
med Prestop® överlevde, medan 26 % av de 
obehandlade växterna dog. Prestop® hade lika god 
effekt som ett kemiskt preparat baserat på 
fenhexamid (Decree®). Dessutom gav Prestop®-
behandlingen en 13 % skördeökning. Produktens 
positiva effekt har bevisats också i kommerciell 
växthusodling. 

Även om svampen G. catenulatum i huvudsak har 
förebyggande verkan har den konstaterats 
bromsa upp redan synliga sjukdomssymptom, om 
fläckarna omedelbart besprutas med Prestop. 
Därmed har produkten också i viss mån kurativ  
effekt. 

 
Gråmögel på tomat i semi-kommerciella 
förhållandena in Kanada. (Utkhede & Mathur) 
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Gliocladium catenulatum, den aktiva substansen av  
Prestop ®. 
 
 
4. Tidpunkten för behandlingar 

Den första behandlingen med Prestop® måste 
utföras inom en vecka efter planteringen eller i 
samband med den första avbladningen. Den 
absolut sista tidpunkten för att påbörja 
besprutningarna är när de första sjukdomsfläckarna 
visar sig i växtbeståndet. Det är särskilt viktigt att 
börja med behandlingarna så fort som möjligt när 
man odlar sorter som är speciellt mottagliga för 
gråmögelsmitta. Besprutningen bör upprepas med 
3-4 veckors mellanrum.  

 

 
Prestop ® i en förpackning av 1 kg som räcker till 
besprutning av 10 000 tomatplantor. Produkten är 
också tillgänglig som 100 g förpackning. 

 
 

 
 
5. Besprutning 
  

I samband med planteringen behandlas hela 
växten, senare besprutas bara stammarna. Det är 
behändigt att bespruta stammarna om man 
använder nedläggningsmetoden, för då kan 
behandlingen riktas mot ett litet område när 
stammarna ligger tätt. Bruksmängden för Prestop är 
20 liter 0,5 % vattenblandning per 1000 växter.  

Enskilda Botrytis-fläckar kan besprutas i samband 
med skötselarbetena med hjälp av en liten 
sprejflaska innehållande 0,5 % Prestop®-
vattenblandning. 

Prestop® kan besprutas med olika hydrauliska 
växthussprutor. Den mest praktiska metoden är 
ändå att behandla hela bladverket med kalldimning 
(lågvolymsprutning).  

Med hjälp av dimbesprutning fördelas Prestop® 
jämnt på växtens alla delar, bladens undre sidor 
medräknade. Mängden Prestop® som behövs i 
dimbehandling är 2.5-3.0kg/ha.  

 

  

 


