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BEWARING 
Beperkte houdbaarheid: 8 maanden vanaf de productiedatum.
Bewaar PreFeRal® in de originele verpakking, goed afgesloten, 
droog, koel (2-6°C) en vorstvrij, in een geschikte opbergplaats voor 
gewasbeschermingsmiddelen. Verwijderd houden van eten, drinken en 
diervoeding.

GEVAREN EN VOORZORGMAATREGELEN
Micro-organismen kunnen eventueel sensibiliserende reacties uitlokken.
Lees aandachtig het etiket voor gebruik.
De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling 
van het mengsel:/

Gevarenaanduidingen
/

Voorzorgsmaatregeling
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/

oogbescherming/gelaatbescherming dragen.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een 

arts raadplegen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk 

of bijzonder afval.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen 

water verontreinigt.

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

Voor gebruik tegen wittevlieg in
bedekte teelt van Aardbei, vruchtgroenten van Solanaceae  

en Cucurbitaceae, en sierteeltgewassen.

PRODUCT ENKEL BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Toelatingsnummer:  12694N   W 2
Formulering:   WG Water dispergeerbaar  
  granulaat                                            
Actieve stof gehalte:  20% w/w Isaria fumosorosea,  
  stam Apopka 97 
  (2 109 CFU/g)
  voorheen Paecilomyces  
  fumosoroseus
Netto verpakkingsgewicht: 90g
Batch nr en productiedatum:  zie verpakking
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EERSTE HULP MAATREGELEN
ALGEMEEN: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het 
etiket ter beschikking houden.
NA INADEMING:
Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
NA INSLIKKEN:
De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
Met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raad-
plegen.Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 
BIJ CONTACT MET DE OGEN:
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contact-
lenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende 
oogirritatie: een arts raadplegen.
OPMERKINGEN VOOR DE ARTS:
prehospitaal: symptomatische behandeling.
VOOR MEER INFO:
Contacteer het Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum: Universitair 
Medisch Centrum Utrecht, Tel: 030 274 88 88
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VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN
De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient met water 
gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen 
schudden), ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water 
onder druk dat op het spuittoestel geplaats is. Het bekomen spoelwater 
moet in de sproeitank gegoten worden. De aldus gespoelde verpakking 
moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien 
inzamelpunt. De spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten 
op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvoorschriften. 
Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege 
verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt 
worden voor andere doeleinden. 
LEVERVOORWAARDEN
Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, wanneer het 
volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor 
de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het 
transport, het gebruik ervan of de weeromstandigheden voor, gedurende 
of na de toepassing de prestaties van het product kunnen beïnvloeden 
en aan onze controle ontsnappen, wijzen wij en onze verdelers elke 
verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade 
die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing 
ervan, van de hand.

Voor meer informatie



WERKWIJZE
PreFeRal® is een biologisch insecticide dat de in de natuur voorkomende entomopathogene 
schimmel Isaria fumosorosea Apopka 97 bevat. Kort na de toepassing, bij gunstige 
klimaatomstandigheden, zullen de schimmel-blastosporen zich hechten aan de wittevliegen. 
Vervolgens kiemen de blastosporen en dringen ze via de opperhuid de wittevliegen binnen.  
De schimmel groeit verder in de gastheer die afgedood zal worden binnen 7 tot 10 dagen. Onder normale 
teeltomstandigheden zal de schimmel niet zichtbaar worden op de buitenkant van het insect. De insecten aangetast 
door PreFeRal® kunnen herkend worden doordat ze vervormen en bruin kleuren na enige tijd. Enkel bij hoge 
vochtigheid zal de schimmel ook uitwendig zichtbaar worden en sporuleren (externe sporulatie; zichtbaar als een 
witgrijs schimmelpluis). Deze sporen verspreiden zich opnieuw. PreFeRal® zal de volledige wittevlieg populatie niet 
onmiddelijk doden, maar zal geleidelijk de populatie verminderen tijdens de weken volgend op de toepassing. 
De monitoring van de plaagdruk is cruciaal voor het efficient gebruik van PreFeRal®.

VERDERE INFO VOOR DE BEREIDING VAN DE SPUITOPLOSSING EN HET SPUITEN
• Voor het gebruik, ervoor zorgen dat alle spuitapparatuur goed gespoeld is. 
• 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. 

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

effect hebben op zijn werkzaamheid, in het bijzonder fungiciden. 
• PreFeRal® kan worden gebruikt in combinatie met een aantal selectieve pesticiden (bv. sommige insecticiden). 

Voor een optimale werking wordt aanbevolen om dergelijke selectieve producten enkel te mengen met 
PreFeRal® wanneer dit is toegestaan volgens het product etiket OF er voldoende ervaring bestaat.

• Een fungicidebehandeling mag enkel 7 dagen voor of 7 dagen na de PreFeRal® behandeling gebeuren, tenzij anders 
vermeld.

• Hoewel PreFeRal® vaak wordt gecombineerd en compatibel is gevonden met vele nuttige insecten en mijten, 
moet gemeld worden dat het product niet getest is tegen alle nuttigen die in biologische bestrijding of IPM-
programma’s worden gebruikt. 

Raadpleeg voor verdere info uw leverancier of de Biobest neveneffectlijst beschikbaar op www.biobestgroup.com. 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT W.2
Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassings-
gebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Toepassingsgebied Werkzaamheid 
getoetst op

Dosering* middel per toepassing Maximale 
dosering  middel 
per toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per

teeltcyclus of per 12 
maanden

Minimum interval
tussen toepassingen

in dagen

Aardbei (bedekte teelt) Wittevlieg1,2 0,1% (100 gram per 100 liter water) 1,5 kg/ha 12 per teeltcyclus 7

Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt) Wittevlieg1,2 0,1% (100 gram per 100 liter water) 3 kg/ha 12 per teeltcyclus 7

Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet eetbare schil (bedekte teelt) Wittevlieg1,2 0,1% (100 gram per 100 liter water) 3 kg/ha 12 per teeltcyclus 7

Vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte teelt) Wittevlieg1,2 0,1% (100 gram per 100 liter water) 3 kg/ha 25 per teeltcyclus 7

Sierteeltgewassen (eenjarige, bedekte teelt) Wittevlieg1,2 0,1% (100 gram per 100 liter water) 3 kg/ha 10 per teeltcyclus, 25 per 12 
maanden

7

Sierteeltgewassen (meerjarige, bedekte teelt) Wittevlieg1,2 0,1% (100 gram per 100 liter water) 3 kg/ha 25 per 12 maanden 7

* 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.  
 1 kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) / 2 tabakswittevlieg (Bemisa tabaci)



Het gebruik in de teelt van klein fruit (m.u.v. aardbei), boon met peul, kruidenteelt, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt en veredeling- en zaadteelt van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en 
sierteeltgewassen 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 middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

OVERIGE TOEPASSINGSVOORWAARDEN
Belangrijk: 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. Tijdens toepassing moet de spuitvloeistof continu worden geroerd.  

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 

Bevat Isaria fumosorosea Apopka 97. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties uitlokken. 

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in 
combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.  

Het middel is meest efficiënt als de behandeling wordt gestart bij de eerste tekenen van de aanwezigheid van witte vlieg in het gewas. 

Voor een efficiënte plaagbestrijding is het nodig de onderzijden van de bladeren goed te bedekken d.m.v. een spuitvolume van 1.000 liter/ha voor kleine en jonge planten en 2.000 tot 3.000 liter per ha op een 
volwassen gewas. 

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  is optimaal werkzaam bij temperaturen tussen 20°C en 28°C.

Toepassingsgebied Werkzaamheid 
getoetst op

Dosering* middel per toepassing Maximale dosering  middel 
per toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per

teeltcyclus of per 12 
maanden

Minimum interval
tussen toepassingen

in dagen

Klein fruit m.u.v. aardbei (bedekte teelt) Wittevlieg1,2 0,1% (100 gram per 100 liter water) 1,5 kg/ha 12 per teeltcyclus 7

Boon met peul (bedekte teelt) Wittevlieg1,2 0,1% (100 gram per 100 liter water) 3 kg/ha 12 per teeltcyclus 7

Kruidenteelt vers of gedroogd (bedekte teelt) Wittevlieg1,2 0,1% (100 gram per 100 liter water) 1,5 kg/ha 25 per 12 maanden 7

Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt) Wittevlieg1,2 0,1% (100 gram per 100 liter water) 3 kg/ha 25 per 12 maanden 7

Vaste plantenteelt (bedekte teelt) Wittevlieg1,2 0,1% (100 gram per 100 liter water) 3 kg/ha 25 per 12 maanden 7

Veredeling- en zaadteelt van akkerbouw-, 
groente- en fruitgewassen, kruiden en 
sierteeltgewassen (bedekte teelt) 

Wittevlieg1,2 0,1% (100 gram per 100 liter water) 1,5 kg/ha 25 per 12 maanden 7

* 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.  
 1 kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) / 2 tabakswittevlieg (Bemisa tabaci)


