
 
 

     
 

 
 

PRESTOP® - biofungicyd stosowany w zintegrowanej ochronie ro ślin  
 

PRESTOP®  jest biologicznym środkiem 
grzybobójczym stosowanym w zwalczaniu 
pasożytniczej zgorzeli siewek oraz chorób korzeni 
(Pythium, Fusarium, Phytophthora i Rhizoctonia), 
jak również pleśni szarej oraz czarnej zgnilizny 
ogórka wywoływanej przez grzyby z rodzaju 
Didymella (Mycosphaerella). Preparat Prestop 
stosowany jest doglebowo lub jako oprysk 
dolistny. Jest to preparat na bazie szczepu J1446 
grzybów Gliocladium, które skutecznie kolonizują 
korzenie oraz listowie roślin, zapobiegając 
zakażeniu roślin chorobami.  

Łączenie metod biologicznych i chemicznych jest 
powszechnie stosowaną praktyką we 
współczesnej ochronie roślin. Preparat Prestop 
nadaje się idealnie do stosowania w ramach 
zintegrowanej ochrony roślin, gdyż jego 
stosowanie przynosi wiele korzyści. Wśród 
korzyści można wymienić niskie ryzyko 
wykształcenia odporności przez patogeny, 
szerokie spektrum działania oraz długotrwałą 
skuteczność przeciwko patogenom, jak również 
bezpieczeństwo dla użytkownika i środowiska.       

 

PRESTOP® oraz pestycydy chemiczne  

Ponieważ składnik aktywny preparatu Prestop, 
Gliocladium, jest grzybem, jego skuteczność 
może zostać zakłócona w wyniku jednoczesnego 
stosowania chemicznych substancji 
grzybobójczych. W praktyce, jednoczesne 
stosowanie nie jest zazwyczaj potrzebne, a 
preparat Prestop może być bez problemu 
stosowany rotacyjne z innymi środkami 
chemicznymi.   

Możliwość użycia preparatu Prestop z 
określonymi aktywnymi chemicznie substancjami 

została zbadana w testach laboratoryjnych. 
Wyniki zostały przedstawione w Tabeli 1.  

 

Stosowanie preparatu PRESTOP ® w ramach 
zintegrowanej ochrony ro ślin  

1. Zastosowanie dokorzenne   

Niektóre środki chemiczne mogą być stosowane 
doglebowo razem z preparatem Prestop nawet 
tego samego dnia. Jednakże, w praktyce 
najlepsze rezultaty uzyskuje się poprzez 
zastosowanie różnych produktów w sposób 
rotacyjny. W przypadku poważnych chorób, 
preparat Prestop może być stosowany 
jednocześnie z innym kompatybilnym środkiem 
chemicznym. Środek chemiczny wykazuje 
szybkie działanie lecznicze, a produkt biologiczny 
długoterminowe działanie ochronne.      

2. Zastosowanie dolistne 

W niektórych przypadkach, rośliny spryskiwane 
preparatem Prestop muszą być jednocześnie 
spryskiwane chemicznym środkiem 
grzybobójczym, np. przeciw mączniakowi. W tym 
przypadku, szczególnie ważne jest, aby upewnić 
się, że dane substancje można stosować 
jednocześnie, ponieważ grzyby Gliocladium będą 
miały bezpośredni kontakt z substancją 
chemiczną na powierzchni liścia. Z drugiej strony, 
dolistne środki owadobójcze nie mają zazwyczaj 
wpływu na skuteczność działania preparatu 
Prestop.  

 

PRESTOP® w poł ączeniu z innymi 
biologicznymi środkami ochrony ro ślin 

Grzyby Gliocladium mogą kolonizować ten sam 
system korzeniowy co bakterie Streptomyces, 
stanowiące składnik czynny biologicznego 
preparatu grzybobójczego MYCOSTOP®. 
Niezależnie od tego, zaleca się, aby 
dokorzeniowe środki biologiczne stosować w 
trybie rotacyjnym, w różnych fazach rozwoju 
rośliny. Dla przykładu, preparat Prestop może być 
stosowany w fazie siewki, a Mycostop po 
przesadzeniu.   

Prestop nadaje się idealnie wszędzie tam, gdzie 
ochrona roślin przed insektami odbywa się 



 
 

     
 

 
metodami biologicznymi. Preparat nie ma 
negatywnego wpływu na owady zapylające, 

nicienie i inne organizmy dobroczynne.   

 

Tabela 1. Przykładowe zalecane przerwy (w dniach) p omi ędzy stosowaniem preparatu PRESTOP ® i 
pestycydów. 

Środki grzybobójcze 

Składnik aktywny  
(Nazwa handlowe) 

Zalecana 
przerwa (dni) 

Składnik aktywny Zalecana 
przerwa (dni) 

Azoksystrobina (Amistar) 2 Metalaksyl-M  (Ridomil; Subdue) 0 

Benomyl (Benlate) 4 Myklobutanil  (Eagle) 0 

Bentiowalikarb izopropylowy + folpet 1 Myklobutanil + cykloheksanol  0 

Boskalid, krezoksym metylowy 

(Basagran) 

0 Myklobutanil + kwinoksyfen 1 

Bupirimate (Nimrod) 0 Penkonazol  (Topas) 1 

Karboksyna (Vitavax) 4 Fosetyl glinowy (Aliette) 0 

Trihydroksychlorek dimiedzi (Cuprox) 0 Fosetyl glinowy + propamokarb  0 

Cymoksanil  (Cymoxanil) 0 Jodek potasowy + rodanek potasu + 
Addit (Enzicur + środek wspomagaj ący) 

2** 

Ditianon (Delan700; Ventop 350) 1 Prochloraz  (Sportak) 7 

Octan dodemorfu (Reach) 0 Procymidon (Cyon; Fortress 500; Kimono) 0 

Fenheksamid  (Teldor 500) 0 Chlorowodorek propamokarbu (Previcur) 0 

Cyprodynil  fludioksonil (Switch) 4 Piraklostrobina + boskalid 2 

Fluopyram (Luna) 0 (1)* Pyrimetanil  (Scala) 1 

Guazatyna 2 Kwinoksyfen  (Fortress, Legend) 0 

Hymeksazol (Tachigare) 7 Siarka 1 

Imazalil  (Freshgard; Fungaflor ....) 2 Tiofanat metylowy (Topsin; Cavalier) 2 

Imidakloprid  
(Admire;Condifor;Provado) 

0 Tolchlofos metylowy (Rizolex) 2 

Iprodion  (Rovral) 4 Thiram  (Thiram) 4 

Krezoksym metylowy (Cygnus;Sovran) 0 Triflumizol (Terragaurd;Procure) 0 

Siarczan magnezu + olejek 
pomara ńczowy (Prev-Magnum) 

0 Trifloksystrobina + propikonazol  4 

Mankozep (Dithane) 4 Winklozolina (Touche; Curalan) 4 

Mepanipyrim (Frupica; Cockpit) 0   
 

 
0 (1)* W przypadku stosowania preparatu Prestop i f luopyramu na t ą samą część rośliny, wymagana jest 
jednodniowa przerwa. W przypadku stosowania fluopyr amu dokorzeniowo, oprysk dolistny preparatem Presto p 
można wykona ć w tym samym dniu.    
  
2** Oprysk listowia preparatem Prestop mo żna wykona ć dwa dni po zastosowaniu preparatu Enzicur. Koniecz ne 
jest ponowne zastosowanie preparatu Prestop po cykl icznym stosowaniu preparatu Enzicur.   
 



 
 

     
 

 
• Zalecana przerwa pomi ędzy zastosowaniem preparatu PRESTOP ® i środka chemicznego 

niewymienionego w powy ższej tabeli wynosi 7 dni. 
• Środek PRESTOP ® może być mieszany z innymi kompatybilnymi produktami. Jedna kże, mieszanina 

powinna by ć zastosowana bezpo średnio po jej przygotowaniu.  
• Nie mo żna miesza ć środka PRESTOP ® ze stężonymi roztworami pestycydów lub nawozów.  

 

Tabela 1. Przykładowe zalecane przerwy (w dniach) p omi ędzy stosowaniem preparatu PRESTOP ® i 
pestycydów. 

Środki owadobójcze Środki wspomagaj ące   

Składnik aktywny 
(Nazwa handlowe) 

Zalecana 
przerwa (dni) 

Nazwa produktu Zalecana przerwa 
(dni) 

Bacillus thuringiensis 
(Dipel;Thuricide) 

0 Addit  0*** 

Beauveria bassiana (Botaniguard)  0 Silwet Gold  0 

Buprofezyna (Applaud;Blunt) 0 Organizmy dobroczynne i nicienie  

Cypermetryna (Ammo;Barricade) 2 Preparat PRESTOP ® nie działa niekorzystnie na 
organizmy dobroczynne i nicienie 

Deltametryna (Butox,Crackdown..) 0 Środki dezynfekuj ące 

Diazinon   (Blunt;Applaud) 0 Preparat Prestop jest kompatybilny ze środkiem 
Resiclean (st ężenie poni żej 100 ppm).   

Zalecana przerwa pomi ędzy stosowaniem innych 
środków dezynfekuj ących i preparatu Prestop wynosi 

1 dzień.    

Dichlorfos  (Nuvan;Doom;Nogos) 7 Regulatory wzrostu 

Tlenek fenbutacyny  (Vendex) 2 Nazwa produktu Zalecana przerwa 
(dni) 

Imidakloprid   (Admire;Advantage) 0 Pirouette  0 

Malation  (Biostadt Malation) 0   

Metarhizium anisopliae (Green 
guards; Metaquine) 

0   

Mewinfos  (Duraphos;Menite...) 0   

Permetryna (Nix;Ambush) 2   

Pirimicarb  (Pirimor) 0   

Pyretryny (Athena) 0   

Olej rzepakowy 0   

 



 
 

     
 

 
0*** Środek Addit mo że być stosowany jednocze śnie z preparatem Prestop w st ężeniu maksymalnym 
wynosz ącym 0,25%. W wy ższym st ężeniu, produkt Addit jest szkodliwy dla preparatu Pr estop.  

 
• Zalecana przerwa pomi ędzy zastosowaniem preparatu PRESTOP ® i środka chemicznego 

niewymienionego w powy ższej tabeli wynosi 7 dni. 
• Środek PRESTOP ® może być mieszany z innymi kompatybilnymi produktami. Jedna kże, mieszanina 

powinna by ć zastosowana bezpo średnio po jej przygotowaniu.  
• Nie mo żna miesza ć środka PRESTOP ® ze stężonymi roztworami pestycydów lub nawozów.  

 


