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TECHNISCHE FICHE 

PREFERAL® 

 

 

 

 

 

Plagen 

- Getoetst op witte vlieg 

Gewassen 

Bedekte teelt: 

- Tomaat 

- Paprika  

- Aubergine 

- Aardbei  

- Klein fruit 

- Komkommer  

- Courgette 

- Sierteeltgewassen 

- Kruiden vers of gedroogd 

- Veredeling- en zaadteelt 

- Boon met peul 

- Boomkwekerijgewassen 

- Vaste plantenteelt 

Registratienummer 

Nederland:  12694 N

 

Wat is PREFERAL® 

- Biologisch insectenbestrijdingsmiddel ter bestrijding van witte vlieg 

- Bevat de van nature voorkomende insectpathogene schimmel 

Isaria fumosorosea stam Apopka 97 

- Biologisch correctiemiddel ter aanvulling van het IPM schema 

Formulering 

Werkzame stof Stam Concentratie Formulering 

Isaria fumosorosea Apopka 

97 

2 x 109
 CFU/g  WG  

Werkingsmechanisme 

- Blastosporen infecteren efficiënt alle stadia (ei, larve, pop en adult) 

van witte vlieg. 

- Onder gunstige klimaatsomstandigheden zullen de sporen zich 

hechten aan het doelinsect. Na kieming dringt de schimmel de 

witte vlieg binnen.  

- De schimmel groeit verder in het insect en veroorzaakt de dood 

binnen 7 tot 10 dagen.  

- Aangetaste insecten vervormen en kleuren bruin na enige tijd.  

- Enkel onder vochtige omstandigheden zal de schimmel ook 

uitwendig zichtbaar worden als witgrijs schimmelpluis. 

- PreFeRal® zal niet onmiddelijk de volledige wittevliegpopulatie 

doden, maar zal de populatie geleidelijk verminderen tijdens de 

weken volgend op de toepassing.  

Gebruik 

Bereiding spuitvloeistof 

- Voor het gebruik, ervoor zorgen dat alle spuitapparatuur goed 

gespoeld is. Resten van pesticiden kunnen een negatief effect 

hebben op de werkzaamheid. 

- Om verstopping van de spuitkop tegen te gaan dient de 

spuitvloeistof als volgt bereid te worden.  

- Los de vereiste hoeveelheid Preferal op in een emmer met lauw 

water en roer gedurende 20-30 minuten.  

- Laat daarna de oplossing even rusten zodat de sedimenten kunnen 

uitzakken. Vervolgens opnieuw roeren en de sedimenten laten 

uitzakken. Herhaal dit enkele malen. 

- Gebruik vervolgens alleen de bovenstaande vloeistof die alle 

sporen bevat. Verdun deze oplossing tot de benodigde 

concentratie.  

- Gedurende de bereiding van de spuitoplossing, de sporensuspensie 

niet in direct zonlicht of in een warme omgeving plaatsen. Gebruik 

voor de bereiding water met een pH van 4 tot 7. Voer de bespuiting 

uit onmiddellijk na de bereiding. 

- Tijdens toepassing moet de spuitvloeistof continu worden geroerd. 



 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

Use plant protection products safely. Please read the label and product information before use. Please consult the instructions for use to prevent potential harm 

to people and environment. 
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Gebruik 

Toepassing 

- Monitoring is cruciaal, het middel is meest efficiënt als de behandeling wordt gestart bij de eerste tekenen van 

van witte vlieg in het gewas. Herhaal de behandeling 3 keer met een interval van 7-10 dagen.  

- Preferal® werkt zoals een contact insecticide. Voor een efficiënte plaagbestrijding is het nodig de onderzijden 

van de bladeren goed te bedekken. 

- In de teelt van klein fruit (incl. aardbei), kruiden en in de veredeling- en zaadteelt van akkerbouw-, groente- en 

fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen het middel toepassen in 1000 tot 1500 liter water per ha. 

- In de overige teelten het middel toepassen in 1000 tot 3000 liter water per ha 

- Een hoge relatieve vochtigheid bevordert de werking van Isaria fumosorosea. Voor een optimale 

plaagbestrijding het middel toepassen in de late namiddag of in de vroege avond. Houd gedurende 12 uur de 

relatieve vochtigheid boven 80%.  

- Preferal® l is optimaal werkzaam bij temperaturen tussen 20°C en 28°C. 

- PreFeRal® bevat een levende schimmel. Bepaalde producten (pesticiden, meststoffen) kunnen een negatief 

effect hebben op zijn werkzaamheid, in het bijzonder fungiciden. Raadpleeg voor verdere info uw leverancier 

of de Biobest neveneffectlijst beschikbaar op www.biobestgroup.com. 

Dosis en toepassingstijdstip 

Raadpleeg het etiket 

 

Producteigenschappen 

500g verpakking 

Bewaring 

8 maanden houdbaar in de originele verpakking, wanneer goed afgesloten, droog, koel (2-6°C) en vorstvrij bewaard. 

Bewaar in een geschikte opbergplaats voor gewasbeschermingsmiddelen. 

 

http://www.biobestgroup.com/

