
  PRESTOP®

DZIAŁANIE

SKŁADNIK AKTYWNY:  
Gliocladium catenulatum J1446

SZEROKIE SPEKTRUM ZASTOSOWANIA

PRESTOP®, skuteczne działanie biologiczne.                                                                                                             

– Pasożytuje na grzybach chorobotwórczych roślin 
(nadpasożytnictwo), wytwarza enzymy, które 
powodują rozpad ścian komórkowych patogenów.

– Pozbawia grzyby patogenne przestrzeni życiowej oraz 
pożywienia, poprzez kolonizację powierzchni korzeni 
oraz nadziemnych części rośliny.

PRESTOP® zawiera grzybnie i zarodniki Gliocladium 
catenulatum, naturalnie występującego grzyba.

PRESTOP® skutecznie zwalcza różne rodzaje patogenów:
– szarą pleśń i suchą zgniliznę wywoływaną przez grzyby 

z rodzaju Botrytis cinerea, atakującą pomidory, paprykę, 
ogórki, rośliny aromatyczne, rośliny ozdobne oraz 
truskawki,

– czarną zgniliznę ogórków (Didymella bryoniae).
– zgorzel siewek oraz choroby korzeni wywołane przez 

Pythium, Rhizoctonia, Phytophthora oraz Fusarium, 
atakujące warzywa, zioła i rośliny ozdobne.

Grzyb Gliocladium pasożytujący na strzępkach Rhizoctonia solani

Biologiczny środek grzybobójczy przeciwko: 
 chorobom korzeni wywołanych grzybami: Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia oraz Fusarium.

oraz chorobom liści wywołanych grzybami z rodzaju: Botrytis i Didymella.

DZIAŁANIE PREPARATU PRESTOP® PRZECIW PYTHIUM 
NA PORAŻONYCH FIOŁKACH OGRODOWYCH

(AREXHOR Seine - Manche) - 2011

DZIAŁANIE PREPARATU PRESTOP PRZECIW BOTRYTIS 
NA PORA ONYCH POMIDORACH 

(St Pol de LEON) – 2010

Porównanie oprysku i zastosowania miejscowego
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LALLEMAND PLANT CARE

Ilość obumarłych roślin po zainfekowaniu, 
wyrażona w procentach (14/09/11)
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  PRESTOP®

SPECYFIKACJA ZASTOSOWANIE

• Skład: proszek zwilżalny zawierający zarodniki i grzybnie 
Gliocladium catenulatum, szczep J1446, w ilości 2x108 cfu/g 
(320 g/kg składnika aktywnego).

• Opakowanie: torba o wadze 1 kg.

• Przechowywanie: przed otwarciem można 
przechowywać przez okres 12 miesięcy w suchym 
i chłodnym miejscu w temp. poniżej +8 °C. Zaleca 
się wykorzystanie całej zawartości opakowania 
bezpośrednio po otwarciu.

•  Środek PRESTOP® występuje w formie zwilżalnego 
proszku do stosowania:

– jako oprysk dolistny
– w systemie irygacyjnym (nawadnianie kroplowe)
– w systemach podlewających lub zraszających
– po zmieszaniu z podłożem uprawowym

Preparat PRESTOP® wykazuje największąskuteczność 
jako środek stosowany prewencyjnie. Jego substancję 
aktywną stanowi mikroorganizm zdolny do przetrwania 
w ryzosferze oraz na liściach rośliny przez kilka tygodni, 
chroniący roślinę przed działaniem patogenów.

LALLEMAND PLANT CARE

• Dawkowanie: 

roślina zastosowanie dawkowanie

truskawka oprysk dolistny 
Botrytis

stężenie 0,5%
400-600 litrów cieczy roboczej na ha 

oprysk drobnokroplisty

pomidor, ogórek oprysk dolistny 
Botrytis i Didymella

stężenie 0,5%
oprysk drobnokroplisty

siewki warzyw, ziół
i roślin ozdobnych

doglebowo 
zgorzel siewek choroby 
systemu korzeniowego:
Pythium, Phytophthora,
Rhizoctonia, Fusarium

200 - 500 g/ m3 
(mieszanie z podłożem uprawowym)

stężenie 0,5% 
(zraszanie i moczenie)

sadzonki warzyw, 
ziół i roślin 
ozdobnych

doglebowo
choroby systemu korzeniowego:

Pythium, Phytophthora,
Rhizoctonia, Fusarium

200 - 250 g/1000 roślin 
stężenie 0,5%

(nawadnianie kropelkowe lub 
podlewanie)

• Kompatybilność: preparat PRESTOP® jest bezpieczny 
dla organizmów dobroczynnych.
Można go stosować z większością chemicznych 
pestycydów oraz w ramach programów zintegrowanej 
ochrony roślin. Należy skonsultować się z dostawcą 
przed zmieszaniem ze środkami ochrony roślin.

PRESTOP STOSOWANY W OPRYSKACH ORAZ 
DOGLEBOWO

• PRESTOP® stosowany do zwalczania Botrytis i czarnej 
zgnilizny ogórków (Didymella):
– w oprysku stosować zawiesinę o stężeniu 0,5%          

(100 g/20L wody),
– powtarzać oprysk co 3-4 tygodnie zależnie od potrzeb.

• PRESTOP® astosowany do zwalczania zgorzeli 
siewek oraz chorób korzeni (Pythium, Rhizoctonia, 
Phytophthora, Fusarium):
-   w przypadku zastosowania doglebowego w systemie 

podlewania lub zraszania, stosować w ilości 5-10 g/m2 
lub 200-250 g/1000 roślin.

- w przypadki zmieszania z podłożem uprawnym, 
stosować  w ilości 200-500 g/m3.

-  powtarzać zabieg co 4-6 tygodni.
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