PRESTOP®

BIOLOGISCHE SCHIMMELBESTRIJDING BOVEN- EN ONDERGRONDS

WAAROM KIEZEN VOOR PRESTOP®?
 Bewezen werkzaamheid
 Beschermt de plant boven en onder de grond
 100% residuvrij, veiligheidstermijn van 0 dagen
 Geen risico op resistentie ontwikkeling
 Compatibel met een breed scala aan biologische en chemische middelen
 Geen nadelige effecten op nuttige insecten en hommels
 Veilig voor mens, plant en milieu
 Toegelaten in de biologische landbouw
 Komt in aanmerking voor GMO-steun
 Competitieve prijs

PRESTOP TOEPASSINGEN:
Ziekten

Gewassen

Bovengronds

Botrytis en
Didymella

aardbei, tomaat, paprika, aubergine,
komkommerachtigen, slasoorten,
sierplanten, snijbloemen

Ondergronds

Pythium,
Phytophthora,
Fusarium,
Rhizoctonia

aardbei, tomaat, paprika, aubergine,
komkommerachtigen, slasoorten,
waterkers, aromatische en medicinale
kruiden, asperge, prei, selder, koolsoorten,
sierplanten, snijbloemen

			
Voor dosering en gewastoelating raadpleeg het
etiket/ Fytoweb (BE) of het wettelijk
gebruiksvoorschrift van CTGB (NL)
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Prestop® is een biologisch fungicide dat de vruchten, stengels en bladeren beschermt
tegen ziekteverwekkers zoals Botrytis (Grauwe schimmel) en Mycosphaerella/
Didymella (Stengelbrand). Prestop® bevat de natuurlijke bodemschimmel Gliocladium
catenulatum J1446. Deze schimmel is in staat verschillende weken te overleven op
bovengrondse plantendelen.

MAKKELIJK TOEPASBAAR BOVEN- EN ONDERGRONDS
Tegen bovengrondse ziekteverwekkers zoals Botrytis en Didymella kan
je Prestop® WP eenvoudig toepassen via een gewasbespuiting; ook
een ruimtebehandeling met LVM (Low Volume Mist) is mogelijk, mits
verwijdering van de filters.

In de grond speelt Prestop® een belangrijke rol in het voorkomen van kiemplantrot
en wortelrot veroorzaakt door Fusarium, Pythium, Rhizoctonia en Phytophthora. Deze
‘antagonistische’ schimmel werkt andere schadelijke schimmels tegen en voorkomt
op die manier dat zij zich ontwikkelen.

Bescherming tegen wortelziekten en kiemplantrot kan je zowel
verkrijgen door verdeling via het druppelsysteem alsook door een
aangietbehandeling of grondbespuiting.
Prestop® is actief in een breed temperatuurbereik (tussen 6°C en 30°C)
en pH range. Een optimale werking wordt bereikt bij een temperatuur
tussen 15 en 25°C en een pH van 5 tot 7,5. Prestop® is werkzaam
in de grond, maar ook in steenwol, perliet, cocosvezel, potgrond en
hydroponische systemen.

BEWEZEN WERKZAAMHEID
Prestop® is al geruime tijd officiëel geregistreerd als gewasbeschermingsmiddel in
een groot aantal tuinbouwgewassen in binnen- en buitenland. Gedurende de jaren
heeft Prestop® zich wereldwijd bewezen in talrijke proeven.
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Competitie voor plaats
Bij een preventieve toepassing van Prestop® zal hij als eerste het
wortel-, stengel-, bloem- of bladoppervlak bezetten. Door met
een voldoende grote dichtheid aanwezig te zijn, kan Prestop®
voorkomen dat ziekteverwekkers zich kunnen ontplooien en wordt
de plant beschermd.
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Pelargonium geïnfecteerd door Phytophthora na
een preventieve Prestop® behandeling (rechts);
onbehandeld (links).
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Grauwe schimmel (Botrytis) in tomaat. Kunstmatig geïnfecteerde
wonden met en zonder preventieve Prestop® behandeling (Hogeschool
Gent, 2011)
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Stengelbrand (Didymella/ Mycosphaerella) in komkommer. Reductie
van het aantal geïnfecteerde planten na twee Prestop® behandelingen
met interval van 3 weken. (Veldproef Finland)

IDEAAL VOOR GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING EN BIOLOGISCHE LANDBOUW
1. Geen residu, Veiligheidstermijn van 0 dagen: Prestop® kan daarom ingezet worden tot aan de oogst.
2. Geen risico op resistentie ontwikkeling: Dankzij zijn veelzijdige werking is Prestop® niet gevoelig voor resistentie
ontwikkeling.
3. Compatibel met een breed scala aan biologische en chemische middelen: Prestop® kan afgewisseld worden
met bepaalde chemische middelen. Raadpleeg uw Biobest adviseur of www.biobestgroup.be voor een eventuele
wachttermijn.
4. Geen nadelige effecten op nuttigen en hommels
5. Veilig voor mens, plant en milieu
6. Toegelaten in de biologische landbouw
7. Een biologische oplossing aan een erg competitieve prijs, komt in aanmerking voor GMO-steun
(Gemeenschappelijke Marktordening).

Competitie voor voedingsstoffen
Prestop® voedt zich met dezelfde stoffen als de ziekteverwekkers, en
dit zonder de plant te schaden. Op plaatsen waar Prestop® aanwezig
is, zal er onvoldoende voedsel zijn voor de ziekteverwekkers om
zich te ontwikkelen.
Parasitisme
Prestop® werkt ook curatief door zich rond de schimmeldraden
van de ziekteverwekkers te rollen. Hij produceert daarbij enzymen
die de cellen van de ziekteverwekker afbreken.

PRESTOP®

Prestop®
Pathogene schimmel

Pathogene schimmel

Schimmeldraden van Rhizoctonia die geparasiteerd worden door Prestop®, bekeken met een elektronen-microscoop

