


Foto: Voorstelling van de schimmeldraden die 
de opperhuid van de plaag penetreren.

Naturalis®-L: een veelzijdig bio-insecticide tegen wittevlieg, mijten en trips

Foto: Beauveria bassiana schimmel

Naturalis®-L is een veelzijdig bio-insecticide in de bedekte groente- en sierteelt op basis van de in de natuur 
voorkomende entomopathogene bodemschimmel Beauveria bassiana ? stam ATCC 74040. Deze stam infecteert een 
breed scala van economisch schadelijke plaaginsecten zoals wittevlieg, (weekhuid)mijten en de jongere tripsstadia. 
Het schimmelpathogeen begint te werken wanneer het in contact komt met het plaaginsect. 

Naturalis®-L wordt met succes gebruikt in zowel biologische als geïntegreerde gewasbeschermingsprogramma?s. Het 
bio-insecticide heeft geen MRL en geen oogstwachttijd. Het is heel geschikt om traditionele chemische 
gewasbeschermingsmiddelen te vervangen als een vermindering van het aantal residuen gewenst is. Door de 
plantaardige oliedispersie (OD) formulering van Naturalis®-L is het product lang houdbaar, gemakkelijk te gebruiken 
en heeft het een heel goede werking onder de praktijkomstandigheden in de tuinbouw.   

Er zijn andere stammen van Beauveria bassiana op de markt, maar deze verschillen in werking en effectiviteit. Dit 
geldt ook voor het effect op natuurlijke vijanden. Een belangrijk verschil is onder andere het effect van Naturalis®-L op 
(weekhuid)mijten. Botanigard werkt niet voldoende tegen deze mijten, maar wel beter tegen wantsen. Beiden doen 
het even goed tegen wittevlieg en kasspint.

Werking
Naturalis ®-L werkt door contact. Wanneer de sporen 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.

Witte vlieg 
Naturalis®-L heeft een werking tegen de kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum), tabakswittevlieg (Bemisia tabaci), 
koolwittevlieg (Aleyrodes proletella) en aardbeiwittevlieg (Aleyrodes lonicerae). Naturalis®-L kan de witte vlieg 
infecteren in alle ontwikkelingsstadia van ei tot volwassen stadium. In geval van een hoge besmetting in de kas, is het, 
het beste om het spuitprogramma te starten met een knockdown insecticide, gevolgd door twee of drie toepassingen 
van Naturalis®-L. In het geval van een lage plaagdichtheid zijn langere intervallen tussen de toepassingen mogelijk. 

Naturalis®-L kan in combinatie met natuurlijke vijanden worden toegepast en helpt om het evenwicht tussen de plaag 
en natuurlijke vijanden te herstellen. 

Mijten
Uit onafhankelijke studies blijkt dat Naturalis®-L een goede werking heeft tegen diverse mijtsoorten en dat  beheersing 
mogelijk is. Het effect op de eieren, nimfen en onder de juiste omstandigheden ook op het volwassen stadium, is 
goed. Soms is het aan te raden ook een programma te starten met een middel tegen het volwassen spintmijtstadium. 

Naturalis®-L is te gebruiken in combinatie met diverse roofmijten tegen de weekhuidmijten. In een geïntegreerd 
gewasbeschermingsprogramma is het goed te combineren met de roofmijten Phytoseiulus persimilis, Neoseiulus 
californicus en de galmug Feltiella acarisuga.
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Mijten spp. Latijnse naam mijten spp

Ananasmijt Steneotarsonemus ananas

Begoniamijt Polyphagotarsonemus latus

Cyclamenmijt Steneotarsonemus pallidus

Mosmijt Oribatida sp.

Harlekijnmijt Bryobia rubrioculus 

Stromijt Tyrophagus neiswanderi en Tyrophagus putrescentiae

Narsismijt Steneotarsonemus laticeps

Bollenmijt Rhizoglyphus robini 

Tulpengalmijt Aceria tulipae

Roestmijt Epitrimerus pyri

Citrusspint Panonychus citri

Rode spint / fruitspint Panonychus ulmi

Valse spintmijt Brevipalpus sp.

kasspint Tetranychus urticae

Anjerspint Tetranychus cinnabarinus

Tomaten galmijt Aculops lycopersici

Frambozengalmijt Phyllocoptes gracilis

Bramengalmijt Acalitus essigi

Bessenrondknopmijt Cecidophyopsis ribis

Hieronder staat een lijst van diverse mijten die schade kunnen veroorzaken in diverse tuinbouwgewassen. Het 
scala van waardplanten is te groot om dit te benoemen. In veel gewassen is het mogelijk om de mijten onder 
controle te krijgen met Naturalis®-L.

Er is in Nederland een labeluitbreiding voor Naturalis®-L in aanvraag voor mijten in aardbeien. De verwachting is 
dat deze in 2019 effectief wordt.

Trips 
Alle mobiele ontwikkelingsstadia van trips zijn vatbaar voor de insectenparasitaire schimmel in Naturalis®-L. Het is 
erg belangrijk om het blad volledig te bedekken met het middel, ook de onderkant van de bladeren. De beste 
resultaten worden bereikt op gewassen waar trips voornamelijk op de bladeren leeft. Wanneer de trips zich 
verbergt in de bloemen, is de trips moeilijker onder controle te krijgen. In de praktijk worden tankmixen met aaltjes 
(Steinernema feltiae ) gemaakt om de trips in de bloemen beter te bereiken. Dit blijkt behoorlijk effectief te zijn in 
de chrysantenteelt.

Ook blijkt dat het belangrijk is om vroeg in de teelt met de behandeling te starten. Zorg voor een goede bedekking 
met de spuitvloeistof. Studies bij aardbeien hebben aangetoond dat een strategie bestaande uit de toepassing van 
een knockdown insecticide in de eerste bloeiperiode, gevolgd door twee á drie  toepassingen van Naturalis®-L 
gedurende de bloeiperiode zeker zo effectief is als een zuiver chemische strategie.
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Compatibiliteit met chemische gewasbeschermingsmiddelen
Naturalis®-L is goed integreerbaar met chemische gewasbeschermingsmiddelen. In de tankmix kan het zelfs worden 
gecombineerd met zwavel- en koperhoudende producten.

Check voor een volledig overzicht van compatibiliteit regelmatig de website van HortiPro.com. Bij de brochures staan 
downloads met de beschikbare en actuele informatie. (Link) Een ander mogelijkheid is om contact opnemen met 
Hortipro of uw adviseur gewasbescherming.

Compatibiliteit met natuurlijke vijanden en bestuivers
Naturalis®-L is in tegenstelling tot andere Beauveria-stammen erg mild voor natuurlijke vijanden en bestuivers. Om die 
reden wordt Naturalis®-L gespoten in combinatie met insectenparasitaire aaltjes, zoals Steinernema feltiae. De aaltjes 
kunnen als drager de actieve stof bij trips in de bloem brengen. Dit verhoogt de effectiviteit van beide middelen tegen 
plagen zoals trips.

Naturalis®-L selectiviteit: natuurlijke vijanden

Natuurlijke vijand Eieren Larven Adult

Neoseiulus cucumeris

Neoseiulus californicus

Amblyseius swirskii

Amblydromalus limonicus

Transeius montdorensis

Orius laevigatus

Macrolophus pygmaeus

Phytoseiulus persimilis

Feltiella acarisuga

Chrysoperla carnea

Aphidoletes aphidimyza

Aphidius colemani

Diglyphus isaea

Encarsia formosa

Eretmocerus eremicus

Steinernema feltiae

Steinernema carpocapsae

Bombus terrestris

Toxicit eit Mor t alit eit

<25%

26-50%

51-75%

>76%
Fot o: Neoseiulus cucum er is

Fot o: Aphidius colem ani Fot o: Phyt oseiulus persim il is

www.hortipro.com / info@hortipro.com / +33 341 268639 / Jagerserf 43 / 3851SM Ermelo



                                                     Omstandigheden en toepassing
Temperatuur
Er zijn veel studies uitgevoerd om de Beauveria bassiana ? stam ATCC 74040  (Naturalis®-L) te analyseren onder 
verschillende omgevingsomstandigheden. Uit deze studies blijkt dat de temperatuur waarbij de schimmel actief is, 
ligt tussen 10°C en 37°C. De optimale temperatuur ligt tussen 20°C en 27°C. 
Bij hoge temperaturen gaat de levenscyclus van het insect sneller en wordt de timing van de bespuiting kritischer. 
Bij toepassing in de winter is het belangrijk de watertemperatuur aan te passen aan de omgevingstemperatuur. 

Luchtvochtigheid
De schimmel Beauveria bassiana in Naturalis-L krijgt tijdens het spuitproces voldoende water mee om te 
ontkiemen, zodra deze de plant bereikt. Bij twijfel of de sporen zullen kiemen, is het mogelijk om melk toe te 
voegen aan de tankmix.
De relatieve vochtigheid hoeft niet regelmatig gecontroleerd te worden, omdat het geen beperkende factor is. Van 
belang is het vocht aan de onderkant van het blad, waar de meeste plaaginsecten zitten. Studies hebben 
aangetoond dat de relatieve vochtigheid hoog genoeg blijft aan de onderkant van het blad ( microklimaat ) in een 
0,5 mm laag, zelfs onder droge omstandigheden. Beauveria bassiana blijkt zelfs effectief te zijn in woestijnachtige 
omstandigheden. 

Voor het beste resultaat:
* Naturalis®-L werkt door contact. Het is heel belangrijk om een goede bedekking van het gehele bladoppervlak te 
bereiken en direct contact met het insect
* Bij voorkeur toepassen in de vroege ochtend of laat in de middag / begin van de avond. Zorg wel dat het gewas 
droog de nacht ingaat
* Naturalis®-L heeft geen knockdown effect. De resultaten zijn 3 tot 5 dagen na de behandeling te verwachten
* Naturalis®-L is het meest effectief bij tijdig gebruik, voordat zich een hoge insectenpopulatie heeft ontwikkeld.
* Herhaal wanneer nodig in het kader van een geïntegreerd spuitprogramma en inzet van natuurlijke vijanden
* Naturalis®-L is erg mild voor natuurlijke vijanden

Dosering
De maximale dosis voor het gebruik van Naturalis®-L is 3 l / ha. Echter, door studies van de producent  en 
onderzoekscentra elders in Europa blijkt dat het in de meeste gevallen niet noodzakelijk is om de maximale dosis 
te gebruiken. In bijna alle gevallen is een hoeveelheid van 1 tot maximaal 1,5 l / ha voldoende voor bestrijding van 
de plaag. Hieronder een overzicht van de doseringen per plaag.

Inzetschema Beauveria bassiana stam ATCC 74040 (insect pathogene schimmel)

Trips Dosering Verpakking Interval-dagen Frequentie Opmerking 

preventief 

licht curatief 150 ml 1 ltr 7 dagen 4x Toevoegen Heliosol 150 ml per 100 
ltr water

zwaar curatief 300 ml 1 ltr 5 dagen 5x Toevoegen Heliosol 150 ml per 100 
ltr water

Weekhuid-mijten Dosering Verpakking Interval-dagen Frequentie Opmerking 

preventief 

licht curatief 120 ml 1 ltr 7 dagen 3x Toevoegen Heliosol 150 ml per 100 
ltr water

zwaar curatief 150 ml 1 ltr 5 dagen 5x Toevoegen Heliosol 150 ml per 100 
ltr water

Inzetschema Beauveria bassiana stam ATCC 74040 (insect pathogene schimmel)

Wittevlieg Dosering Verpakking Interval dagen Frequentie Opmerking 

preventief  

licht curatief 150 ml 1 ltr 7 dagen 3x Toevoegen Heliosol 150 ml per 100 
ltr water

zwaar curatief 300 ml  1 ltr 5 dagen 5x Toevoegen Heliosol 200 ml per 100 
ltr water

Inzetschema Beauveria bassiana stam ATCC 74040 (insect pathogene schimmel)

* *  De drie schema?s zijn opgesteld voor een toekomstige toelating in Nederland en België



Adviezen voor, tijdens en na het toepassen van Naturalis®-L

* Zorg ervoor dat de sproei-apparatuur schoon is en vrij van residuen in het bijzonder van fungiciden die schadelijk 
kunnen zijn.
* Zorg voor een gelijkmatige verspreiding van de sporen. 
* Begin met het maken van een oplossing met de helft van de uiteindelijke hoeveelheid water. Vul aan tot de 
uiteindelijke hoeveelheid water zodra het product volledig is verdeeld. 
* Houd de oplossing in de spuittank continu in beweging om neerslaan van de sporen te voorkomen.
* Het kan gunstig zijn om de sporen in het preparaat vóór het spuiten te activeren. Meng daarvoor de vereiste 
hoeveelheid Naturalis®-L met een kleine hoeveelheid water in een emmer (de hoeveelheid in tien liter plus een 
liter melk om de kieming te versnellen) en laat gedurende één uur voor het spuiten staan. 
* Sporen die te lang in het water zijn geweest, worden zacht en kwetsbaar en kunnen zo beschadigd raken in de 
spuit. Zorg er daarom voor dat spuitoplossingen binnen maximaal vijf uur na het mengen met water gebruikt 
worden.
* Spoel de spuit na afloop meerdere malen met water en laat hem in de lucht drogen voordat deze wordt 
opgeruimd.

Geen uitvloeier nodig 
Naturalis®-L is een oliedispersie. Het niet nodig om een uitvloeier te gebruiken. Het mag wel als het blad erg 
stroef is. Het advies is om dan Heliosol te gebruiken in een concentratie van 200 ml per 100 liter water. Voer altijd 
eerst een proefbespuiting uit als er nog geen ervaring met deze combinatie is.

Toelating
In Nederland heeft Naturalis®-L een toelating tegen de kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) en 
tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) in de groenteteelt en sierteelt. Toelating voor aardbeien en spintmijt is lopende. 
- toelatingsnummer: 13857N
In België heeft Naturalis®-L een toelating tegen wittevlieg en trips toelating voor de bedekte groenteteelt, sierteelt 
en aardbeien. Het etiket voorziet in bestrijding van witte vlieg en trips.
- toelatingsnummer: 10219P/B 

Toepassing 
gebied

Organisme Dosering Max dosering Aantal 
toepassingen per 
teelt cyclus

Min interval in 
dagen

Groenteteelt  
bedekt

Wittevlieg 0.3% = 300 ml per 
100 ltr water

3 ltr per Ha 5 5

Siergewassen 
bedekt

Wittevlieg 0.3% = 300 ml per 
100 ltr water

3 ltr per Ha 5 5

Toelating Nederland ? 13857N

Toepassing 
gebied

Organisme Dosering Max dosering Aantal toepassingen 
per teelt cyclus

Min interval in 
dagen

Groenteteelt 
bedekt 

 Wittevlieg / 
Trips 

 0.3% = 300 ml 
per 100 ltr   water 

 3 ltr per Ha  5  5 

Siergewassen 
bedekt 

 Wittevlieg / 
Trips 

 0.3% = 300 ml 
per 100 ltr water 

 3 ltr per Ha  5  5 

Aardbei  Wittevlieg / 
Thrips 

 0.3% = 300 ml 
per 100 ltr   water 

 3 ltr per Ha  5  5 

Toelating België ? 10219P/B

Effect B.b op trips / Effect de combinatie met 
steinernema feliteaTrips pop / Trips adult
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Onderzoeksresultaten:

Naturalis®-L ? wittevlieg (Trialeurodes vaporariorum )in tomaat

Naturalis®-L effect op Thrips ( Frankliniella occidentalis ) beweegbare stadia?s
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Onderzoek  Nat uralis®-L op spint  (Tet ranychus ur t icae ) in aardbei

Fot o: zicht baar  ef fect  van Nat uralis Fot o: Schade Tyrophagus put rescent iae

Fot o: Tr ialeurodes vaporar iorum Fot o: Schade Tet ranychus ur t icae

* *  Onderzoek is uitgevoerd door Eurofins De Bredelaar in Elst
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