
Brugsanvisning til mindre anvendelse 
af Prestop WP (880-4) Turf G+ (880-6) 
mod svampesygdomme på golfbaner  

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i 

plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF) 

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning 

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel 
godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt 
plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette 
godkendelse.  
 
Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar 
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være 
svigtende virkning af et biologisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre 
anvendelse følges. Danstar Ferment AG (Switzerland) kan ikke gøres ansvarlig for 
skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et biologisk bekæmpelsesmiddel er 
godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges. 
 
Vejledningen i brug af et biologisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af 
en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og 
observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og 
midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre 
afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende 
i den pågældende afgrøde. 
 
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til 
Mindre anvendelse følges. 
 

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets  

effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal 

også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.  

 

 

  



 

Vejledning for mindre anvendelse af Prestop WP (880-4) 
og Turf G+ (880-6) mod svampesygdomme på golfbaner  
 
Biologisk svampemiddel: 

 Må kun anvendes på mod svampesygdomme på golfbaner Max 5 behandlinger 

pr. sæson 

 Anvendes i en bekæmpelsesstrategi med Mycostop WP eller Turf S+. 
 
 

Advarsel: 
”Se Prestop WP eller Turf  G+ etiketten”. 

 

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides. 

 

Brugsanvisning for mindre anvendelse af Prestop WP og 
Turf G+ mod svampesygdomme på golfbaner  

Skadegører: Skadegører: Fusarium, møntplet (Sclerotinia homoeocarp), sneskimmel 

(Microdochium nivale syn M. nivalis), Anthraknose (Colletorichum graminicola), 

Heksering, Rodbrand (Pythium, Rhizoctonia), Rødtråd (Laetisaria fuciformis) – 

goldfodssyge (Gaeumannomyces graminis) 

 

Dosering: 1 kg/ha blandet med 300-400 l vand. Ved kraftige svampeangreb kan 

dosis fordobles til 2 kg/ha. 

 

Produkt Dosis kg/ha 

1.-5. sprøjtning 1-2 kg/ha 

 
 

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:  

Anvendes i en bekæmpelsesstrategi med Mycostop WP eller Turf S+.  

Opløsningen fremstilles ved først at tilsætte pulveret fra salgsemballagen (1 kg) 

direkte i tanken (300-400 l vand), hvor den blandes, indtil konsistensen er jævn. 

Præparatet udsprøjtes derefter på græsset. Blandingen skal anvendes samme dag.  

Sprøjtning foretages forår og efterår, når temperaturen er mellem 5 og 15 °C. 

 

Antal behandlinger:  
Om foråret: 1-2 behandlinger med 4 ugers mellemrum. Den første behandling 

umiddelbart efter at sneen er smeltet og lufttemperaturen er ca. 5 °C, og den anden 

behandling ved ca. 10 °C.  

Om efteråret: 2-3 behandlinger med 4 ugers mellemrum. Den første behandling, 

når lufttemperaturen er faldet til under 15 °C, og den anden behandling ved ca. 10 

°C.  

 

Risiko for skade: Bland ikke Prestop WP og Turf G+ med kemiske pesticider eller 

koncentrerede gødninger. Prestop WP og Turf G+ bør ikke anvendes de første par 

dage efter kemisk behandling af golfbanen. 
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https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72462

