
 

PRESTOP® 
 

 
Svampemiddel 
 
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme, forårsaget af Pythium, Phytophtho-
ra, Rhizoctonia, Fusarium og gråskimmel (Botrytis cinerea) i grønsager, kryddeurter og 
prydplanter (spiselige og ikke-spiselige kulturer), samt til bekæmpelse af Agurkesyge 
(Didymella bryoniae) i agurker. 
 

FORSIGTIG 
 
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. 
 
Indeholder Gliocladium catenulatum stamme J1446; kan udløse en allergisk reaktion. 
 

 

Undgå indånding af støv. 

Undgå kontakt med huden. 

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.  

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt 
lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpel-
sesmidler. 

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: 

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme, forårsaget af Pythium, Phytophtho-
ra, Rhizoctonia, Fusarium og gråskimmel (Botrytis cinerea) i grønsager, kryddeurter og 
prydplanter (spiselige og ikke-spiselige kulturer), samt til bekæmpelse af Agurkesyge 
(Didymella bryoniae) i agurker. 
 
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsan-
visningen nævnte. 
 

Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. 
 
Førstehjælp 
Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.  

 

 
Prestop WP 
 
Svampemiddel nr. 575-4 
 
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttel-
sesmiddelforordningen 1107/2009. 
 
Indeholder Gliocladium catenulatum  stamme J1446, 32 % w/w,  10

7
-10

9
 CFU/g.  

 
Producent og registreringsindehaver: 
Verdera Oy, PB 5, 02271 Esbo 
 
Forhandler: 
 
Indhold: 100 g /1 kg 
 
Produktionsdato / Batch nr.: Partinummeret er trykt/stemplet på emballagen 
 
Holdbarhed: Sidste anvendelsesdato er stemplet på emballagen 
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Sporer og mycelium af svampen Gliocladium catenulatum. 10
7
 – 10

9
 cfu/g. 

 
Anvendelsesområde: Til bekæmpelse af svampesygdomme, forårsaget af Pythium, Phytophtho-
ra, Rhizoctonia, Fusarium og gråskimmel (Botrytis cinerea) i grønsager, kryddeurter og prydplanter 
(spiselige og ikke-spiselige kulturer), samt til bekæmpelse af Agurkesyge (Didymella bryoniae) i 
agurker. 
 
BRUGSANVISNING: Prestop blandes med vand før brug. Prestop tilberedes således, at pulveret 
først kommes i en lille mængde vand (f.eks. 1 liter) og omrøres kraftigt indtil blandingen er jævn. 
Derefter spædes den op til den endelige brugskoncentration. Opløsningen kan fordeles med sprøj-
te, ved vanding, via drypvanding eller ved blanding i voksemediet. I et dypvandingssystem tilsæt-
tes opløsningen via en blandingstank eller separat injektionspumpe. Bland ikke Prestop i en stærk 
næringsopløsning. 
 

Blandingens 
koncentration 

Blandingsforhold 

Prestop-
pulver 

Vand 

0,5% 100 g 20 liter 

1% 100 g 10 liter 
 
Bekæmpelse af agurksyge på agurker og gråskimmel på tomater, paprika og agurker: 
Stammen, især stambasen når det gælder sortplettet råd, sprøjtes med 0,5 % Prestop med fokus 
på sårstederne. Anvend ca 10 liter til 500 planter. Den første sprøjtning udføres straks efter ud-
plantning eller senest efter, at der første gang er fjernet blade. Behandlingen gentages med 3-4 
ugers mellemrum. 
 
Bekæmpelse af gråskimmel på prydplanter og småplanter af grønsager: Anvend 0,5 % op-
løsning. Stiklinger behandles i stiklingsfasen, småplanter ved udplantningen. Behandlingen genta-
ges efter behov med 3-4 ugers interval. Stiklinger kan også dyppes i 0,5 % opløsning før udplant-
ning. Behandling af stiklinger anbefales kun til urteagtige vækster. 
 
Bekæmpelse af rodsygdomme: Bedste tidspunkt for behandling er ved såning-, kultivering- 
og/eller udplantningstidspunktet. Behandlingen gentages med 3-4 ugers mellemrum.  
 
Anbefalede mængder: I agurker, tomater, paprika og prydvækster anvendes 200-250 g Pre-
stop/1000 planter. Ved blanding i vækstmediet anvendes der 200-500 g pulver/m

3
. For at være 

sikker på at præparatet fordeles jævnt, blandes Prestop i vækstmediet efter opløsning i vand. Stik-
linger behandles med 5-10 g Prestop/m

2 
 i forbindelse med vandingen (vandmængden tilpasses 

vækstmediets vandindhold). Hvor der er tale om enkelte planter i plantebeholdere eller krukker, 
vædes vækstunderlaget med f.eks. 0,5 % Prestop. Mængden afhænger af krukkens, beholderens 
eller rodklumpens størrelse jf. følgende tabel: 
 

Pottestørrelse 
(vol) 

Liter 0,5% Pre-
stop pr. 1000 

planter 

Gram Prestop  
pr.1000 planter 

100 ml 4-10 20-50 

250 ml 10-25 50-125 

500 ml 20-50 100-250 

1 liter 40-100 200-500 

 
 
Bemærkinger: Prestop anvendes i forebyggende øjemed. Præparatet er egnet til brug i integreret 
bekæmpelse. Du kan få mere information om kompatibilitet hos Verdera Oy. Præparatet er ikke 
skadeligt for bekæmpelsesorganismer. Må ikke anvendes som tankblandning med andre vækst-
beskyttelsesmidler eller koncentreret næringsopløsning. 
 
Begrænsninger i anvendelsen: Må ikke bruges til stiklinger uden rødder. Må ikke bruges till stik-
linger af træagtige vækster. 
 
Værnemidler: Ved håndtering af præparatet skal der anvendes beskyttelsesdragt, gummistøvler, 
gummi- eller plasthandsker (f.eks. nitril) samt hovedbeklædning. Ved arbejdsopgaver, hvor luftve-
jene kan blive påvirkede, bør der også benyttes åndredrætsværn med P2/A2 filter. 
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Holdbarhed: Prestop er et biologisk produkt, som indeholder levende, tørrede svampesporer og 
mycelium. Produktet har en holdbarhed på 12 måneder i uåbnet emballage, når det opbevares tørt 
og køligt, under +8° C. Når emballagen er åbnet, bør indholdet straks bruges. 
 
Bortskaffelse: Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.  
 
 


