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VAN NATUURLIJKE
OORSPRONG
GOED VOOR PLANT,
MENS EN MILIEU

BIORATIONALS, WAT ZIJN DAT?
Biorationals zijn geregistreerde gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong. Denk hierbij aan speciaal geformu
leerde plantextracten, producten op basis van micro-organismen en overige natuurlijke stoffen en preparaten. Alle producten
zijn door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) beoordeeld op veiligheid en effectiviteit.
Samen met biologische bestrijders vormen biorationals het fundament van moderne geïntegreerde gewasbescherming (IPM).

Voordelen van biorationals

Even voorstellen

■

een laag risico voor mens en milieu

Het pakket biorationals van Certis Europe omvat de

■

een beperkte of geen kans op resistentie

volgende producten (status: januari 2020):

■

een beperkte of geen veiligheidstermijn

■ Azatin*

■

meestal geen MRL

■ Biox-M*

■

uitstekend inpasbaar in een geïntegreerd teeltsysteem

■ BotaniGard Vloeibaar*
■ BotaniGard WP

Marktleider

■ CoStar WG*

Naast conventionele gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelt

■ Derrex*

en levert Certis biorationals. Al sinds haar oprichting in 1992

■ ERII

investeert het doelbewust in deze productcategorie. Die voort

■ Iroxx*

durende inzet heeft geresulteerd in een breed pakket natuurlijke

■ Karma*

middelen tegen plagen en ziekten in de land- en tuinbouw.

■ Kompaan*
■ Late-Val Vloeibaar

Als marktleider in biorationals wil Certis het assortiment groene

■ Mollux

middelen de komende jaren flink uitbreiden. In combinatie met

■ NEMguard DE*

praktijkonderzoek en kennisoverdracht aan telers en adviseurs

■ Olie-H*

maakt dit ons tot een waardevolle partner bij het verduurzamen

■ Turex Spuitpoeder*

van de plantaardige productiekolom.

■ Turex WG*
* producten mogen gebruikt worden binnen

BIORATIONALS UITGELICHT
Op deze pagina’s vindt u een beknopte beschrijving van belangrijke biorationals
voor bedekte teelten. Uitgebreide productinformatie en gebruiksadviezen vindt
u op onze website.

AZATIN
Azatin bestrijdt insecten in de bedekte teelt van siergewassen. De werkzame stof Azadi
rachtine-A is afkomstig uit de neemboom. Dankzij de unieke formulering is het zeer zacht
voor het gewas. De afstotende werking maakt het gewas minder aantrekkelijk voor trips
en andere plaaginsecten. Daarnaast werkt Azatin in op alle ontwikkelingsstadia. Volwassen
insecten, eieren, larven en poppen die door de spuitvloeistof worden geraakt of de werk
zame stof via plantsappen binnenkrijgen, gaan binnen enkele dagen dood. Naast trips
bestrijdt Azatin mineervlieg, wittevlieg, bladluizen, en rupsen. Het middel is veilig voor
vrijwel alle biologische bestrijders en past goed in geïntegreerde programma’s.

BOTANIGARD
BotaniGard Vloeibaar en BotaniGard WP zijn sterke troeven in de strijd tegen insecten.
Door hun brede werking zijn ze onder andere effectief tegentrips, wittevlieg, wantsen en
slawortelboorder in bedekte- en onbedekte teelten. De vloeibare formulering is veilig en
effectief toepasbaar in chrysanten. BotaniGard WP heeft een breed etiket. De werkzame
stof is de insectenparasitaire schimmel Beauveria bassiana, stam GHA. Na een bespuiting
kiemen de sporen op insecten die met de vloeistof in contact komen. De kiembuis boort
zich in het insect, waar de schimmel zich verder ontwikkelt. Geïnfecteerde insecten sterven
na 5 tot 7 dagen. BotaniGard is veilig voor vrijwel alle biologische bestrijders en past
goed in geïntegreerde programma’s.

COSTAR WG
CoStar WG bestrijdt een breed scala aan rupsen en is toegelaten is vele bedekte teelten.
Het bevat gedroogde sporen en (toxische) eiwitkristallen van Bacillus thuringiensis (Bt),
stam kurstaki. CoStar behoort tot de nieuwste generatie Bt-producten en bevat veruit de
hoogste concentratie van het 1Ac-toxine, waar o.a. Tuta absoluta en Turkse mot gevoelig
voor zijn. Het product werkt als maag- en darmgif en moet via vraat worden opgenomen.
Een goede gewasbedekking is daarom van groot belang. Vanwege het hoge toxinegehalte
is er minder middel nodig voor een effectieve bestrijding. Bij tijdige toepassing boekt
het snel resultaat, wat resulteert in beduidend minder vraatschade aan het gewas. CoStar
is veilig voor alle biologische bestrijders en past goed in geïntegreerde programma’s.

ER II
ER II is een middel op basis van maltodextrine en toegelaten ter bestrijding van insecten in
vele bedekte en onbedekte teelten. Het is o.a. effectief tegen witte vlieg, spint en wol-, dopen schildluis. Voor een goede bestrijding is het wenselijk om ER II enkele keren achtereen te
gebruiken. De minimale spuitinterval bedraagt 3 dagen. Insecten dienen goed te worden
geraakt. Spuit ERII op momenten dat de spuitvloeistof snel opdroogt. Er vormt zich dan
een verstikkende coating om eitjes, larven en volwassen mijten en insecten. Er is geen
gevaar voor resistentieopbouw en er gelden geen beperkingen ten aanzien van residu,
wachttijden en re-entry. ER II is goed inpasbaar in geïntegreerde programma’s en veilig
voor de meeste biologische bestrijders

IROXX
Iroxx slakkengranulaat bevat ijzer(III)fosfaat en natuurlijke lokstoffen. Het is toegelaten in
alle akker- en tuinbouwgewassen. De snelle werking en grote aantrekkingskracht garan
deren een uitstekend bestrijdingsresultaat. De korrels zijn watervast en behouden hun
structuur en werking lange tijd na het strooien. Na opname van de korrels stoppen de
slakken met vreten, wat resulteert in minder schade. De slak sterft in zijn schuilplaats en
er worden dus geen verslijmde dode slakken gevonden. Iroxx is veilig voor natuurlijke
vijanden en leent zich goed voor de geïntegreerde en biologische teelt.

KARMA
Karma is een effectief contactfungicide met zowel preventieve als curatieve werking tegen
echte meeldauw. Het is toegelaten in vele bedekte en onbedekte teelten, waaronder de
bedekte teelten van aardbei, vruchtgroenten, bladgroenten, gerbera en roos. De werk
zame stof is het natuurlijke zout kaliumwaterstofcarbonaat. Het middel is geformuleerd
als spuitpoeder (85% SP) en bevat uitvloeiers en hechters. Schimmelsporen en -draden
die in contact komen met de werkzame stof verschrompelen door osmotische druk,
pH-verandering en inwerking van bicarbonaationen. Tegen kaliumwaterstof-carbonaat
hebben schimmels zelfs na jarenlang gebruik geen resistentie opgebouwd.

NEMGUARD
NEMguard DE is een slow release granulaat tegen aaltjes met een nevenwerking tegen
wortelvlieglarven. Het is toegelaten in de wortelteelt en in de bedekte teelt van chrysanten.
De werkzame stof bestaat uit polysulfiden, afkomstig uit knoflookextract. Wanneer deze
meervoudige zwavelverbindingen met aaltjes of wortelvlieglarven in contact komen,
dringen zij deze via de huid binnen. In het inwendige van de aaltjes vinden vervolgens
diverse reacties plaats, waaraan de plaagdieren spoedig bezwijken.

TUREX
Het bevat gedroogde sporen en (toxische) eiwitkristallen van de bacterie Bacillus thurin
giensis (Bt), stam aizawai. Het bestrijdt vrijwel alle rupsen die een bedreiging vormen
voor groente- en bloemisterijgewassen. Turex werkt als een maag- en darmgif en moet
via vraat worden opgenomen. Een goede gewasbedekking is daarom van groot belang.
Het middel is toegelaten in vele bedekte en onbedekte teelten. Naast het vertrouwde
spuitpoeder is er nu ook een gebruiksvriendelijke formulering van wateroplosbaar granulaat
(WG) met brede toelating. Het bevat dezelfde toxinen en heeft dezelfde werking als het
spuitpoeder. Turex is veilig voor alle biologische bestrijders en past goed in geïntegreerde
programma’s.

AANDACHT VOOR RESULTAAT
Biorationals hebben dikwijls een zeer specifiek werkingsmechanisme. Veel van deze middelen werken alleen wanneer de te
bestrijden plaag of schimmel rechtstreeks met de werkzame stof in contact komt. Het resultaat kan ook afhangen van externe
factoren, zoals luchtvochtigheid en temperatuur. Beide aspecten kunnen van invloed zijn op de toepassingstechniek en op
het moment van toepassen.

De kracht van herhaling
ZIEKTE / PLAAG

OPLOSSING / BESTRIJDING

Anders dan sommige traditionele, chemische middelen zorgen
biorationals zelden in één keer voor een maximaal bestrijdings

BotaniGard

resultaat. Meestal zijn meerdere behandelingen nodig om een
generatiecyclus te doorbreken, de plaag of ziekte goed te raken
of anderszins genoeg effect te bereiken voordat een plaag
populatie of ziekte daadwerkelijk is onderdrukt. Het is goed
om daar op bedacht te zijn. Tijdig starten en nauwkeurig werken

ERII

(lees altijd het etiket!) komen het resultaat altijd ten goede.

Combineer en bereik meer

WITTE VLIEG

Tegenwoordig is IPM de standaard. Dat komt neer op het slim

Azatin

combineren en afwisselen van natuurlijke bestrijders, bioratio
nals en verantwoorde chemische gewasbeschermingsmiddelen.
Het zijn zelden solisten, maar veeleer leden van een orkest. Door

CoStar/
Turex
RUPS

zo’n orkest goed te dirigeren, ontstaat er een samenspel dat tot
betere resultaten leidt. Zo kan 1 + 1 heel snel 3 worden. Een goed
voorbeeld van deze systeemaanpak vormt de gecombineerde
inzet van roofmijten, Azatin en BotaniGard in chrysant, die
tripspopulaties zelfs onder moeilijke omstandigheden effectief

Azatin

onderdrukt.
Ook rupsen zijn sneller onder controle te krijgen door een
gecombineerde inzet van Azatin en een Bt-product zoals Turex
of CoStar. Combinaties van biorationals en chemische middelen
zijn eveneens mogelijk. Zo is echte meeldauw sneller onder

BotaniGard
TRIPS

controle bij een gecombineerde inzet van Karma (curatief en
snel werkend) en meer preventieve chemische fungiciden met
een tragere aanvangswerking en lange duurwerking, zoals
Fungaflash en Takumi.

ERII

Wolluis en wittevlieg zijn sneller beheersbaar met de gecom
bineerde inzet van ER II (biorational) en Applaud (chemisch
middel). Meer informatie over combinaties en hun toepassingen
is te vinden op de website onder Producten.

Applaud
WOLLUIS

Monitoring (scouten) en advies
Een succesvolle IPM strategie op teeltbedrijven vereist kennis,
inzicht en discipline. Het begint met gedegen waarnemen

Karma

(scouten), markeren en rapporteren. Getrainde medewerkers en
externe specialisten trekken hierin vaak samen op. Adviseurs
komen op veel bedrijven, weten wanneer een bepaalde plaag
of ziekte de kop opsteekt en kennen zowel de beschikbare
middelen als de aandachtspunten om met minimale inzet tot

Takumi
ECHTE MEELDAUW

een maximaal resultaat te komen. Raadpleeg bij twijfel over de
werking of de veiligheid voor het gewas of natuurlijke vijanden
altijd uw adviseur. De adviseurs van Certis staan u desgewenst
ook graag te woord.

AANDACHT VOOR R&D

CONTACTGEGEVENS

In het Certis Innovation Center, gevestigd in het World Horti Center

Irma Lukassen

in Naaldwijk, voert Certis in eigen beheer praktijkonderzoek uit.

Technisch Specialist Glastuinbouw
M +31 (0)6 53 73 05 35

De nadruk ligt op kennisontwikkeling rond de effectieve inzet van

E lukassen@certiseurope.nl

(biorational) producten in IPM systemen voor bedekte en onbe
dekte teelten. Dit krijgt vorm in demonstratieproeven, klantgericht

Lianne van Wijk

onderzoek, trainingen en workshops. Daarnaast is het CIC een

Technisch Specialist Glastuinbouw, fruit, boomkwekerij

prachtige netwerklocatie.

M +31 (0)6 51 60 57 79
E vanwijk@certiseurope.nl

In Frankrijk heeft Certis een eigen researchlocatie voor screeningsen laboratoriumonderzoek. Beide stations werken nauw met elkaar

Patrick Zuijderwijk

samen.

Cropmanager Glastuinbouw
M +31 (0)6 53 35 43 17
E zuijderwijk@certiseurope.nl
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