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Insect-parasitaire schimmel met breed werkingsspectrum.

Toepassingsgebieden Nederland:

1. Bedekte en onbedekte teelt van klein fruit (aardbei, bessen, druif en braam- & framboosachtigen)
2. Bedekte teelt van groenten
3. Bedekte teelt van sierteeltgewassen
4. Bedekte teelt van vruchtgroenten van Solanaceae
5. Bedekte teelt van vruchtgroenten van Cucurbitaceae (eetbare & niet-eetbare schil)

Werkzam e st of : Beauveria bassiana ATCC 74040 
Gehalt e: 2,3  x 10? KVE/ ml
Form uler ing: OD (Olie Dispersie)
Toelat ingsnum m er  NL: 13857N
Adviesdoser ing: 0,15% (150 ml/ 100 ltr water)
Verpakk ing: 1 liter

Product inform at ie:

Naturalis®-L is een biologische contactinsecticide dat levende sporen bevat van de insect parasitaire 
schimmel Beauveria bassiana ATCC 74040. Deze schimmel is zeer breedwerkend en laat een bijzonder 
goede werking zien op kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum), tabakswittevlieg (Bemisia tabaci), spintmijt 
(Tetranychus urticae), tomatengalmijt (Aculops lycopersici), bramengalmijt (Acalitus essig) en Californische 
trips (Frankliniella occidentalis).

Werk ing:
Naturalis®-L werkt op basis van contact. Het te bestrijden insect moet dus geraakt te worden. Wanneer de 
schimmelsporen zich hechten op de opperhuid van het insect ontkiemen ze en worden er schimmeldraden 
gevormd. Deze schimmeldraden penetreren de huid van het insect. Tijdens dit proces worden enzymen 
geproduceerd die voor een versneld afbraakproces van de huid zorgen en de penetratie door de huid 
vergemakkelijken. De schimmel infecteert het insect in de hemolymphe, waardoor deze uitdroogt en sterft. 
Na verloop van tijd groeit de schimmel ook weer uit het inmiddels gestorven insect.
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Gebruik :

Om de te bestrijden insecten te raken is het belangrijk een goede bedekking te verkrijgen. Gebruik 
voldoende water. De OD-formulering zorgt al voor een goede uitvloeiing, maar een goede uitvloeier en/ of 
hechter (Heliosol® en/ of Helioterpen® film) heeft echt een toegevoegde waarde!

Een bespuiting met Naturalis®-L dient bij voorkeur in de vroege ochtend of laat in de middag/ begin van de 
avond uitgevoerd te worden. De insecten zijn dan over het algemeen het meest mobiel en dus het beste te 
raken. Voor een optimale werking is het van belang dat de spuitwater temperatuur niet teveel afwijkt van de 
omgevingstemperatuur. Zorg daarnaast voor spuitwater met  een pH van 5.5. Indien nodig aanzuren.

Naturalis®-L heeft geen knockdown effect. Het resultaat is na 3 - 5 dagen te verwachten. Naturalis®-L is het 
meest effectief bij t ijdig gebruik, voordat zich een grote insectenpopulatie heeft ontwikkeld. Herhaal de 
toepassing met een interval van 5 dagen.

Let op bij combinatie bespuitingen met biologische en chemische fungiciden. (compatibiliteitsoverzicht 
voorhanden)

Voordelen:

- Breedwerkend
- Erg mild voor nuttige insecten.
- Goede uitvloeiende werking 
- Nagenoeg geen resistentie mogelijk.
- Vrij van MRL en residu.
- Geen wachttijden.
- Staat op Skal inputlijst.
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