
Biologische insect icide voor  de best r i jding van rupsen in de groent en-, sier - en 
f ru it t eelt  en openbare groen.

Professioneel gebruik

Toelat ingsnum m er : 14746N  
Form uler ing: Spuitpoeder (WP)
Werkzam e st of : Bacillus thurgiensis subsp. Kurstaki strain EG 2348
Gehalt e: 32.000 IU/mg (puur), 37,5% (technisch) 
Bat chnum m er  /  dat um : zie verpakking

Voorzorgsm aat regelen  
EUH401                     Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het 

milieu te voorkomen.
P280C Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
P284 Adembescherming dragen.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 

Aanvullende et iket t er ing 
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Het product mag gebruikt worden in de 
Nederlandse biologische landbouw. 

Aanbevelingen  
Lepinox® Plus is een selectieve biologische insecticide voor de bestrijding van rupsen van vlinders en motten (Lepidoptera) in diverse gewassen. 
Rupsen moeten het product innemen om geïnfecteerd te raken. Behandel jonge rupsen die vraatzuchtig zijn, voordat ernstige bladschade 
ontstaat. Na het innemen van een dodelijke dosis Lepinox® Plus, stoppen de rupsen met eten, maar kunnen nog enkele dagen op het blad in 
leven blijven voordat zij sterven. Onmiddellijk na het innemen van een dodelijke dosis Lepinox® Plus beginnen de rupsen langzaam te bewegen, 
verkleuren, verschrompelen en worden zwart voordat ze sterven. 

Opslag en verw ijder ing 
Sla het product op in een koele, droge, geventileerde plaats. Op kamertemperatuur (20? ) blijft het product 3 jaar stabiel. Hersluit de verpakking 
indien gedeeltelijk gebruikt. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht. Bewaar dit product uitsluitend in de originele verpakking, goed afgesloten 
en op een veilige plaats. Hergebruik de verpakking niet voor een ander doel. 

Lepinox Plus® 

Inhoud 1KGToelat ingshouder : Dist r ibut ie Neder land
CBC (Europe) S.r.l. HortiPro BV
via Zanica 25 Jagerserf 43
24050 Grassobbio (BG) 3851SM Ermelo
Italië www.hortipro.com

Lepinox® Plus is een geregist reerd handelsm erk  van CBC (Europe) S.r .l .
 



Spuitoplossing en toepassing 
Giet de helft van de vereiste hoeveelheid water in de spuittank voor het toevoegen van de benodigde hoeveelheid Lepinox® Plus. Vul vervolgens onder constant roeren water toe 
tot de gewenste hoeveelheid spuitvloeistof is bereikt. Lepinox® Plus kan toegepast worden met de conventionele spuitapparatuur die voldoende capaciteit heeft om het gewas 
voldoende te bedekken. Er wordt geadviseerd om 200 tot 2000 liter water/ha toe te passen. (voor exacte adviezen per gewas, informeer u op de CtgB website) Pas toe met 
spuitapparatuur met een medium-hoog spuitvolume. Een optimale bedekking van het gewas is essentieel voor de effectiviteit van de behandeling: zorg ervoor dat de spuitvloeistof 
niet van het gewas druipt. Gebruik desnoods een (biologische) uitvloeier, zoals Helioterpen film.
Vermijd water met een pH >8, gebruik indien nodig een waterconditioneringsmiddel. 

Voor optimale prestaties Lepinox® Plus toepassen op de koelste tijd van de dag (tussen 10 en 20? ) en vermijd omstandigheden met hoge lichtintensiteit en direct zonlicht. Indien 
na hevige regenval de jonge rupsen geen kans hebben gehad om het product binnen te krijgen, moet de toepassing herhaald worden. 
Indien ervaring ontbreekt, adviseren wij een proefbehandeling uit te voeren om vast testellen of het gewas of de variëteit het middel verdraagt. 
Geen fytotoxische effecten te verwachten bij gebruik volgens het wettelijk Gebruiksvoorschrift en de in het etiket opgenomen aanbevelingen. 

Eerste hulpmaatregelen 
Hoewel het product niet is ingedeeld als gevaarlijk voor de gezondheid, kunnen vergiftigingsverschijnselen zich voordoen bij abnormaal gebruik of bij accidentele inname. Indien 
symptomen optreden, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. Contact met de ogen: Onmiddellijk met veel water spoelen, indien mogelijk contactlenzen 
verwijderen. Contact met de huid: Onmiddellijk met veel water afspoelen. Inademing: In open lucht brengen. Inslikken: Drink 1 of 2 glazen water, braken opwekken. Neem 
contact op met een arts of het Vergiftigingen Informatie Centrum. 
De kwaliteit van het product in gesloten, originele verpakking wordt door ons gegarandeerd. Aangezien het gebruik, het vervoer en de opslag van het product buiten onze invloed 
liggen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade of andere nadelige gevolgen, die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik, het vervoer en/of in opslag hebben van 
het product. Lees voor het gebruik altijd het etiket. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen op een veilige manier. Neem voor technische vragen contact op met uw leverancier of met 
HortiPro BV. 

Lepinox Plus® 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift 
Het middel is uitsluitend toegelaten als 
insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel 
gebruik door middel van een 
gewasbehandeling in de volgende 
toepassingsgebieden (volgens Definitielijst 
toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 
2015) onder de hierna vermelde 
toepassingsvoorwaarden. 

Overige toepassingsvoorwaarden.
Het middel toepassen in 500-1500 liter water 
per ha. De behandeling toepassen direct na het 
uitkomen, op het moment dat de larvale stadia I 
en II aanwezig zijn en in het bijzonder wanneer 
de larven zich nog aan de buitenkant van de 
plant bevinden. Micro-organismen kunnen 
mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken. 

Resistentiemanagement 
Dit middel bevat de werkzame stof Bacillus 
thuringiensis subsp. Kurstaki strain EG 2348. 
De Irac code is 11A. Bij dit product bestaat er 
kans op resistentieontwikkeling. In het kader 
van resistentiemanagement dient u de 
adviezen die gegeven worden in de 
voorlichtingsboodschappen, op te volgen. 
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