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Prestop® 
För bekämpning av sjukdomar på lökväxter 
 

  

 

Prestop
®
 är ett biologiskt växtskyddsmedel vars effekt baserar sig på den  

noggrant utvalda och testade verksamma mikroben Gliocladium catenulatum  

J1446 som har isolerats ur finländsk åkerjord. På lökväxter bekämpar Prestop  

både markburna svampsjukdomar och svampsjukdomar som sprids med sättlök 

 (Fusarium, Botrytis). Prestop-behandlingen kan utföras i lökväxternas  

plantuppdragningsstadium, som doppningsbehandling av sättlökar eller  

vitlöksklyftor eller som radbesprutning på friland och i tunnel efter planteringen.   

Prestop lämpar sig också för ekoproduktion.  

Prestop finns att få i förpackningar om 100 g och 1 kg. Produkten är hållbar 12 månader i oöppnad förpackning om 

den förvaras svalt, under +8° C. 
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Sättlök och vitlöksklyftor (Minor Use): Behandlingen görs genom att snabbt doppa sättlökarna eller 

vitlöksklyftorna i en 0,5 % Prestop-vattenblandning. Låt förökningsmaterialet torka före planteringen. 
 

Plantuppdragning: Vid bevattning av sådd och småplantor med Prestop är bruksmängden 5-10 g/m
2
. För 

bevattning används 0,5 % Prestop-vattenblandning 1-2 liter/m
2
 eller också kan vattenmängden regleras enligt 

bevattningsbehovet. Bevattningsbehandlingen kan upprepas strax före utplanteringen på friland så att Prestop 

skyddar mot svampsjukdomar också på friland.  
 

Behandling efter plantering (Minor Use): Lökväxterna kan behandlas som radbesprutning genast efter det att 

sättlökarna eller plantorna har blivit planterade. Vid behov kan behandlingen upprepas 3-6 veckor efter 

planteringen. Bruksmängden vid tunnelodling är 2-3 kg/ha och på friland 3-4 kg/ha. Besprutningen utförs med 

0,5 % vattenblandning, i tunnel 400-600 l/ha och på friland 600-800 l/ha. Alternativt kan man reglera 

vattenmängden enligt vilken besprutningsutrustning som används. 
 

Gör Prestop-vattenblandningen så här: Blanda Prestop-pulvret till först i en liten mängd kallt vatten (1 kg/10-

20 liter) och låt blandningen stå i 15-30 minuter. Rör om vattenblandningen omsorgsfullt tills allt pulver har löst 

sig och späd ut till den slutliga brukskoncentrationen.  

0,5 % Prestop–vattenblandning: 1 kg Prestop-pulver/200 liter vatten.  

 
 

 

 

 

  
 

 

Prestop-radbesprutning genast efter planteringen ökade 
rödlökens färskvikt vid tunnelodling. Observationerna 
gjordes 6 veckor efter planteringen av sättlökarna.  

 Prestop-besprutningsbehandling vid bekämpning 
av Fusarium- och Botrytis-svampar på rödlök.  
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