MRL
vrij

Mycostop®

Biologische fungicide met een toelating als
schimmelbestrijdingmiddel:
1. Toegelaten in de bedekte teelten van groente-, kruiden- en bloemisterijgewassen
2. Ter bescherming van zaden van groente- en bloemisterijgewassen
Werking:
De Mycostop-bacterie, Streptomyces griseovirides K61 , koloniseert
de wortels van planten voordat ziekteverwekkers zoals Fusarium,
Alternaria, Rhizoctonia en Pythium zich vestigen. Hierdoor vinden
ziekteverwekkers geen voedingsstoffen meer. Daarnaast is
Mycostop® een hyperparasiet die met enzymen celwanden van
ziekteverwekkers afbreekt. Ook produceert Mycostop®
metabolieten (antibiotica) die pathogenen onderdrukken.
Mycostop® dient preventief te worden toegepast.

Werkzame stof:

Streptomyces K61

Formulering:

WP

Gehalte:

5 x 108 cfu/gram

Toelatingsnummer: 11708 N (W.2)
Verpakking:

25, 50 & 100 gram

Voordelen:
• Zeer effectief tegen bodemschimmels
• Geen residu (MRL vrij)
• Geen resistentie risico
• Geen effect op nuttige insecten
• Zet afweermechnismen van de plant in werking, positief effect op gehele plant
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Gebruik:

Bewaring:

Mycostop® dient in een kleine hoeveelheid water (1 liter) te
worden opgelost en goed geroerd te worden, zodat er een
homogene suspensie ontstaat. Daarna water toevoegen tot de
gewenste eindconcentratie is verkregen.

Mycostop® is in ongeopende verpakking bij bewaring onder 8˚C - 1 jaar
houdbaar.
Mycostop® is in ongeopende verpakking bij bewaring bij
kamertemperatuur - 7 dagen houdbaar.

Toepassingen:

Mycostop® is in geopende verpakking bij bewaring bij
kamertemperatuur - 2 dagen houdbaar.

Druppelirrigatie:

Mycostop® oplossing is bij bewaring onder 8˚C - 5 dagen houdbaar.

• 2 - 4 gram / 1.000 planten bij lage druk
• 5 - 8 gram / 1.000 planten bij hoge druk
Begieten/ bespuiten:
• 2 - 10 gram / 100m²
Behandeling voedingsbodem:
• 1 - 5 gram / m³
Dompelen bollen/ stekken:
• 0,01 – 0,02% watersuspensie;
Coaten van zaden:
• 5 - 8 gram / kg zaad
• Kool, ui, prei en kruiden: 8 gram/ kg
• Overige: 5 gram/ kg
Mycostop werkt vooral preventief, een toepassing in het begin van de teelt is daarom het meest effectief:
• Bij gebruik van steenwol of synthetisch substraat de toepassing elke maand herhalen
• Bij gebruik van potgrond en/of organisch substraat de toepassing elke 2 maanden herhalen
Mycostop® is een geregistreed product van:
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