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Mycostop® 
För effektiv biologisk bekämpning av groddbränna 
 

  

 

Svampar som orsakar groddbränna (bl.a. Pythium, Fusarium, Alternaria)  

sprids med växtunderlag, frön och odlingstillbehör. När sådana svampar 

förekommer i sådden försämras grobarheten och plantorna kan dö strax 

efter uppkomsten. En effektiv och ekologisk metod att förhindra  

skadorna till följd av groddbränna är att behandla fröna eller sådden med 

det biologiska preparatet Mycostop. Mycostop innehåller strålbakterien 

Streptomyces som isolerats från vitmosstorv och som har bred effekt mot 

skadegörare i växtunderlaget. Mycostop lämpar sig för odling av  

grönsaker, prydnadsväxter och kryddväxter.  

Mycostop finns at få i förpackningar om 2 g, 5 g, 10 g, 25 g, 50 g och 100 g. Förvaras svalt, håller sig 12 mån. i 

oöpnad förpackningen under +8°C. Lämpar sig för ekologisk odling och integrerade växtskyddsprogram.  

 

  
 

 

 

Behandla småplantorna med Mycostop-vattenblandning: Vattna eller bespruta sådden med Mycostop-

vattenblandningen genast efter plantuppkomsten. Lämplig bruksmängd är 5 g/100 m
2
. Blanda Mycostop- 

pulvret först i en liten mängd vatten och låt blandningen stå cirka 30 minuter. Rör om omsorgsfullt och späd 

ut till den slutliga brukskoncentrationen. Du kan använda till exempel 0,01 % vattenblandning (5 g Mycostop- 

pulver/50 l vatten). Alternativt kan vattenmängden regleras enligt bevattningsbehovet.  

 

Beta fröna med Mycostop-pulver: Lägg den mängd Mycostop-pulver och frön som behövs i ett kärl med 

lock. Skaka om kärlet tills pulvret har fastnat på fröna. Förvara de betade fröna svalt och så dem inom en 

vecka från betningen. Använd 8 g pulver/1 kg frön av kål, lök, purjolök och kryddväxter, 2 g pulver/1 kg frön 

av sallat och 5 g pulver/1 kg frön av andra bladgrönsaker, rotfrukter, tomat, paprika, gurka och baljväxter.  

 

Du kan upprepa behandlingen genom att vattna plantorna med Mycostop-vattenblandningen  

(5 g/100 m
2
) strax före planteringen.  

 

Betning av blomkålsfrön med Mycostop: 
Till vänster: Alternaria-groddbränna 
Till höger: Alternaria-groddbränna +  
betning med Mycostop 

 Friska plantor 

 Mycostop-bevattning på småplantor av paprika 

 Fusarium 
Fusarium + 
Mycostop 

 

Fusarium + 
Mycostop 
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