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Insectenbestrij-
dingsmiddel voor 
toepassing in de 
bedekte groente- 
& sierteelt en de 
bedekte & onbe-
dekte teelt van 
kleinfruit.

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. 

Het product mag gebruikt worden in de Nederlandse 
biologische landbouw.

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de 
andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld 
voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

Spintmijt1 (Tetranychus urticae)  
Tomatengalmijt2 (Aculops lycopersici)
Wittevlieg3 Kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) en tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) 

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids en 
fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middale gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, 
komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de 
andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken

1 Spintmijt (Tetranycus urticae)

3 Wittevlieg: Kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) en tabakswittevlieg (Bemisia tabaci)
4 Californische trips (Frankliniella occidentalis)
5 Bramengalmijt (Acalitus essig)

Overige toepassingsvoorwaarden 
Let op: de verpakking naspoelen bij het vullen van de tank wegens beperkte uitschenkbaarheid van het middel. 
In de bedekte teelt van kleinfruit en de bedekte teelt van vruchtgroenten het middel toepassen in 600-1000 L water/ha. In de bedekte groenteteelt m.u.v. vruchtgroenten het middel 
toepassen in 200-1000 L water/ha. In de bedekte sierteelt het middel toepassen in 500 tot 1000 L water/ha. 
Bevat Beauveria bassiana strain ATCC 74040. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.
Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Het is niet uitgesloten dat er na toepassing van het middel bij hoge luchtvochtigheid nuttige insecten geïnfecteerd 
worden met Beauveria bassiana. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden. 
Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg uw leverancier van bestuivers over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers 
en over de in acht te nemen wachttijden.
De verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.
De gewasveiligheid van Naturalis®-L voor de bedekte teelt van sla (Lactuca spp) en andijvie is niet onderbouwd. Voer een proefbespuiting uit voordat Naturalis in de bedekte teelt van sla 
(Lactuca spp) en andijvie op grote schaal toegepast wordt.

Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg vervaardigd en onderzocht. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, wijzen wij elke 
verantwoordelijkheid van de hand voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die direct of indirect zou kunnen voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan. 

Naturalis®-L

Werkzame stof:

Beauveria bassiana ATCC 74040

Gehalte: 2.3 x 107 cfu/ml

Formulering: Olie dispersie (OD)

Micro-organismen kunnen mogelijk
sensibiliserende reacties veroorzaken.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN:

P280  Beschermende handschoenen/
beschermende kleding/
oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.

P403  Op een goed geventileerde plaats 
bewaren.

SP 1     Zorg ervoor dat u met het product 
of zijn verpakking geen water 
verontreinigt.

EUH401  Volg de gebruiksaanwijzing 
om gevaar voor de menselijke 
gezondheid en het milieu te 
voorkomen. 

Chargenummer/Formuleringsdatum:

zie verpakking

Houdbaarheid van de formulering:

1 jaar bij kamertemperatuur in ongeopende 
verpakking. Niet opslaan in omstandigheden 
met temperaturen boven de 25˚C.

Toelatingsnummer: 13857 N

Professioneel gebruik

Toepassingsgebied Werkzaamheid 
getoetst op 

Dosering * middel per 
toepassing 

Maximale dosering 
middel per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per 
teeltcyclus of per 12 maanden 

Maximaal aantal liter/kg middel per ha 
per teeltcyclus of per 12 maanden 

Minimum interval tussen 
toepassingen in dagen 

Kleinfruit (bedekte teelt) Spintmijt1 0.75 – 1 L/ha 1 L/ha 15 per 12 maanden 15 L/ha per 12 maanden 5 
Groenteteelt m.u.v. 

vruchtgroenten (bedekte teelt) Witte vlieg3 0.3% (300 ml middel in 100 
liter water) 3 L/ha 5 per teeltcyclus 15 L/ha per 12 maanden 5 

Sierteeltgewassen 
(bedekte teelt) Witte vlieg3 0.3% (300 ml middel in 100 

liter water) 3 L/ha 5 per teeltcyclus 15 L/ha per 12 maanden 5 

Vruchtgroenten van Solanaceae 
(bedekte teelt)

Spintmijt1, 
Tomatengalmijt2 

0.15% (150 ml middel in 100 
L water) 1.5 L/ha 15 per 12 maanden 

22.5 L/ha per 12 maanden 5
Witte vlieg3 0.3% (300 ml middel in 100 

liter water) 3 L/ha 3 per teeltcyclus

Vruchtgroenten van 
Cucurbitaceae met eetbare schil 

(bedekte teelt)

Spintmijt1 0.15% (150 ml middel in 100 
L water) 1.5 L/ha 15 per 12 maanden 

22.5 L/ha per 12 maanden 5
Witte vlieg3 0.3% (300 ml middel in 100 

liter water) 3 L/ha 3 per teeltcyclus 

Vruchtgroenten van 
Cucurbitaceae met niet- eetbare 

schil (bedekte teelt)

Spintmijt1  0.15% (150 ml middel in 100 
L water) 1.5 L/ha 15 per 12 maanden 

22.5 L/ha per 12 maanden 5
Witte vlieg3 0.3% (300 ml middel in 100 

liter water) 3 L/ha 3 per teeltcyclus 

Toepassingsgebied Werkzaamheid 
getoetst op 

Dosering * middel per 
toepassing 

Maximale dosering 
middel per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per 
teeltcyclus of per 12 maanden 

Maximaal aantal liter/kg middel per ha 
per teeltcyclus of per 12 maanden 

Minimum interval tussen 
toepassingen in dagen 

Aardbei, bessen, druif
(onbedekte teelt)

Spintmijt1

Witte vlieg3 0.75 – 1 L/ha 1 L/ha 
15 per 12 maanden

15 L/ha per 12 maanden 
5 

Californische trips4 1 - 1.5 L/ha 1.5 L/ha 22.5 L/ha per 12 maanden 

Bessen, druif
(bedekte teelt)

Witte vlieg3 0.75-1 L/ha 1 L/ha 15 per 12 maanden 15 L/ha per 12 maanden 5 
Californische trips4 1 - 1.5 L/ha 1.5 L/ha 22.5 L/ha per 12 maanden

Braam- en framboosachtigen
(Rubus spp)

(onbedekte teelt)

Spintmijt1

Bramengalmijt5

Witte vlieg3
0.75-1 L/ha 1 L/ha

15 per 12 maanden 
15 L/ha per 12 maanden

5

Californische trips4 1 - 1.5 L/ha 1.5 L/ha 22.5 L/ha per 12 maanden 
Braam-en framboosachtigen

(Rubus spp)
(bedekte teelt)

Bramengalmijt5 

Witte vlieg3 0.75-1 L/ha 1 L/ha 15 per 12 maanden 15 L/ha per 12 maanden 5
Californische trips4 1 - 1.5 L/ha 1.5 L/ha 22.5 L/ha per 12 maanden

® Gedeponeerd handelsmerk van CBC (Europe) S.r.l.

Toepassingsvoorwaarden: 

Inhoud:

1L℮

Deze verpakking is bedrijfsafval, 
mits deze is schoongespoeld zoals

wettelijk is voorschreven.


