
 

 

 

        

          

          

 

Inhoud: 4 L  
 

BotaniGard vloeibaar 

Aard van het preparaat: Olie dispersie 

Werkzame stof: Beauveria bassiana stam GHA  

Gehalte: 2,2x10^10 CFU/ML 

de identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de 

indeling van het mengsel: - 

 

Gevarenaanduidingen:  

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 

 

Voorzorgsmaatregelen: 

Inademing van nevel/spuitnevel vermijden. 

Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming. 

Adembescherming dragen. 

NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het 

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)). 

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk 

kan ademen. 

GEEN braken opwekken. 

Bij ademhalingssymptomen: een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het 

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)). 

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 

 

Aanvullende etiketelementen: 

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te 

voorkomen. 
 

Bewaren tussen 4°C – 29°C.   Chargenummer: zie opdruk verpakking. 

 

Beschrijving van de eerste hulp maatregelen 

Algemene aanwijzingen: Nooit bij een bewusteloos persoon iets toedienen via de mond. Bij 

onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen). 

Na inademen: Frisse lucht laten inademen. Slachtoffer laten rusten in een houding die het 

ademen vergemakkelijkt. Onmiddellijk een arts raadplegen. 

Na huidcontact: Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Huid met water afspoelen en 

indien de huid niet beschadigd is, was dan de huid met water en zeep. Bij huidirritatie of uitslag 

een arts raadplegen. 

Na oogcontact: Spoel met veel water gedurende 10 minuten. Bij contactlenzen: indien 

gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Een arts raadplegen indien 

pijn en/of roodheid aanhouden. 

                     
 

 

 

  

Gevaar 

PRODUCTNAAM 

Toelatingsnummer: 12611 N     W.2      INSECTICIDE 

 

BOTANIGARD® VLOEIBAAR 



 

Na opname door de mond: De mond spoelen. Geen braken opwekken. Onmiddellijk een arts 

raadplegen. 

 

 



 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift 

 

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende 

toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden. 

 
Toepassingsgebied Type toepassing Werkzaamheid 

getoetst op 

Dosering* middel 

per toepassing  

Maximale 

dosering 

middel per 

toepassing  

Maximaal aantal 

toepassingen per 

12 maanden of 

per teeltcyclus 

Minimum interval 

tussen toepassingen 

in dagen 

Aardbei  

(bedekte teelt) 

Gewasbehandeling Witte vlieg 1,2 0,125 % (125 ml 

middel per 100 

liter water) 

1,5 L/ha 12 per teeltcyclus 5 

Courgette  

(bedekte teelt) 

Gewasbehandeling Witte vlieg 1,2 0,125 % (125 ml 

middel per 100 

liter water) 

1,8 L/ha 10 per teeltcyclus 5 

Komkommer  Gewasbehandeling Witte vlieg 1,2 0,125 % (125 ml 

middel per 100 

liter water) 

1,8 L/ha 10 per teeltcyclus 5 

Meloen  

(bedekte teelt) 

Gewasbehandeling Witte vlieg 1,2 0,125 % (125 ml 

middel per 100 

liter water) 

1,8 L/ha 10 per teeltcyclus 5 

Aubergine  Gewasbehandeling Witte vlieg 1,2 0,125 % (125 ml 

middel per 100 

liter water) 

1,8 L/ha 25 per teeltcyclus 5 

Paprika  Gewasbehandeling Witte vlieg 1,2 0,125 % (125 ml 

middel per 100 

liter water) 

1,8 L/ha 6 per teeltcyclus 5 

Bloemisterijgewassen 

(bedekte teelt) 

Gewasbehandeling Witte vlieg 1,2 0,125 % (125 ml 

middel per 100 

liter water) 

1,5 L/ha 25 per 12 

maanden 

5 

Rozen  

(bedekte teelt) 

Gewasbehandeling Witte vlieg 1,2 0,125 % (125 ml 

middel per 100 

liter water) 

1,8 L/ha 25 per 12 

maanden 

5 



 

Toepassingsgebied Type toepassing Werkzaamheid 

getoetst op 

Dosering* middel 

per toepassing  

Maximale 

dosering 

middel per 

toepassing  

Maximaal aantal 

toepassingen per 

12 maanden of 

per teeltcyclus 

Minimum interval 

tussen toepassingen 

in dagen 

Boomkwekerijgewassen 

(bedekte teelt) 

Gewasbehandeling Witte vlieg 1,2 0,125 % (125 ml 

middel per 100 

liter water) 

1,2 L/ha 10 per 12 

maanden 

5 

Vaste plantenteelt  

(bedekte teelt) 

Gewasbehandeling Witte vlieg 1,2 0,125 % (125 ml 

middel per 100 

liter water) 

1,2 L/ha 10 per 12 

maanden 

5 

1 kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) 
2 tabakswittevlieg (Bemisia argentifolii, Bemisia tabaci) 

 

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor 

deze toepassing 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 dit toepassingsgebied valt onder 

verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

 

Toepassingsgebied Type 

toepassing 

Werkzaamheid 

aannemelijk tegen 

Dosering* 

middel per 

toepassing 

Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus of per 

12 maanden 

Maximaal 

aantal liter 

middel per ha 

per teeltcyclus 

of per 12 

maanden 

Minimum 

interval tussen 

toepassingen 

in dagen 

Veiligheids-

termijn in 

dagen of uiterst 

gewasstadium 

waarop 

toegepast mag 

worden 

Droog te oogsten 

erwten  

(onbedekte teelt) 

Gewas- 
behandeling 

Witte vlieg 1,2 

Trips 3 

Spint 4 

1,25 L/ha 25 per 12 
maanden 

31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 1 

Droog te oogsten 

bonen  

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Witte vlieg 1,2 

Trips 3 

Spint 4 

1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 1 



 

Toepassingsgebied Type 

toepassing 

Werkzaamheid 

aannemelijk tegen 

Dosering* 

middel per 

toepassing 

Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus of per 

12 maanden 

Maximaal 

aantal liter 

middel per ha 

per teeltcyclus 

of per 12 

maanden 

Minimum 

interval tussen 

toepassingen 

in dagen 

Veiligheids-

termijn in 

dagen of uiterst 

gewasstadium 

waarop 

toegepast mag 

worden 

Oliehoudende zaden 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Witte vlieg 1 

Trips 3 

Spint 4 

1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 1 

Vezelgewassen 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Witte vlieg 1 

Trips 3 

Spint 4 

1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 - 

Witlof (pennenteelt) 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Trips 3 1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 1 

Steenvruchten 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Trips 3 

Spint 4 

1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 1 

Aardbei  

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Witte vlieg 1,2 

Trips 3,5 

1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 1 

Bessen  

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Witte vlieg 1,2 1,25 L/ha 12 per 12 

maanden 
15 L/ha per 

12 maanden 

5 1 

Braam- en 

framboos- achtigen 

(Rubus spp.) 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Witte vlieg 1,2 1,25 L/ha 12 per 12 

maanden 
15 L/ha per 

12 maanden 

5 1 

Sla; Lactuca spp. 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Witte vlieg 1,2 

Trips 3 

Spint 4 

1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 1 

Andijvie  

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Witte vlieg 1,2 

Trips 3 

Spint 4 

1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 1 



 

Toepassingsgebied Type 

toepassing 

Werkzaamheid 

aannemelijk tegen 

Dosering* 

middel per 

toepassing 

Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus of per 

12 maanden 

Maximaal 

aantal liter 

middel per ha 

per teeltcyclus 

of per 12 

maanden 

Minimum 

interval tussen 

toepassingen 

in dagen 

Veiligheids-

termijn in 

dagen of uiterst 

gewasstadium 

waarop 

toegepast mag 

worden 

Spinazie-achtigen 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Witte vlieg 1,2 

Trips 3 

1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 1 

Peulgroenten 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Witte vlieg 1,2 

Trips 3 

1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 1 

Vruchtgroenten van 

Cucurbitaceae 

eetbare schil 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Witte vlieg 1,2 

Trips 3,5 

Spint 4 

1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 1 

Vruchtgroenten van 

Cucurbitaceae niet- 

eetbare schil 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Witte vlieg 1,2 

Trips 3,5 

Spint 4 

1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 1 

Koolgewassen 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Witte vlieg 6 

Trips 3 

1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 1 

Knolselderij 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Trips 3 1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 1 

Schorseneer 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Trips 3 1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 1 

Uien m.u.v. zaaiui 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Trips 3 1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 1 



 

Toepassingsgebied Type 

toepassing 

Werkzaamheid 

aannemelijk tegen 

Dosering* 

middel per 

toepassing 

Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus of per 

12 maanden 

Maximaal 

aantal liter 

middel per ha 

per teeltcyclus 

of per 12 

maanden 

Minimum 

interval tussen 

toepassingen 

in dagen 

Veiligheids-

termijn in 

dagen of uiterst 

gewasstadium 

waarop 

toegepast mag 

worden 

Sjalotten  

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Trips 3 1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 1 

Bosuien  

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Trips 3 1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 1 

Knoflook 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Trips 3 1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 1 

Stengelgroenten 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Trips 3 1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 1 

Paddenstoelenteelt Doorgroeide 

compost 

behandeling 

Vliegen en muggen 
7,8 

50 mL/100 m2 

bed 
1 per teeltcyclus 50 mL/100 

m2 bed per 

teeltcyclus 

- - 

Behandeling 

deklaag 
4 per teeltcyclus 200 mL/100 

m2 bed per 

teeltcyclus 

Pas toe 

wanneer de 

deklaag wordt 

geplaatst en 

vervolgens 

voor elke 

vlucht of 

iedere 10 

dagen vanaf 

het plaatsen 

van de deklaag 

Product kan 

gebruikt 

worden tot en 

met de dag 

van oogst 



 

Toepassingsgebied Type 

toepassing 

Werkzaamheid 

aannemelijk tegen 

Dosering* 

middel per 

toepassing 

Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus of per 

12 maanden 

Maximaal 

aantal liter 

middel per ha 

per teeltcyclus 

of per 12 

maanden 

Minimum 

interval tussen 

toepassingen 

in dagen 

Veiligheids-

termijn in 

dagen of uiterst 

gewasstadium 

waarop 

toegepast mag 

worden 

Bloembollen en 

bloemknollen m.u.v. 

tulp en lelie 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Trips 3 1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 - 

Bolbloemen en 

knolbloemen 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Trips 3 1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 - 

Pioenrozen Gewas- 

behandeling 
Slawortel-boorder 
9 

3 L/ha 3 per 12 

maanden 

9 L/ha per 12 

maanden 
7 - 

Chrysant 

(grondgebonden, 

bedekte teelt) 

Grond- 

behandeling 

 

of 

Trips 5 3 L/ha 3 per teeltcyclus 9 L/ha per 

teeltcyclus 
5 - 

Gewas- 

behandeling 
Trips 5 3 L/ha 5 per teeltcyclus 15 L/ha per 

teeltcyclus 

7 - 

Bloemisterij- 

gewassen 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Witte vlieg 1,2 

Trips 3,5 

1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 - 

Laanbomen 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Trips 3,5 1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 - 

Klimplanten 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Witte vlieg 1,2 

Trips 3,5 

1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 - 



 

Toepassingsgebied Type 

toepassing 

Werkzaamheid 

aannemelijk tegen 

Dosering* 

middel per 

toepassing 

Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus of per 

12 maanden 

Maximaal 

aantal liter 

middel per ha 

per teeltcyclus 

of per 12 

maanden 

Minimum 

interval tussen 

toepassingen 

in dagen 

Veiligheids-

termijn in 

dagen of uiterst 

gewasstadium 

waarop 

toegepast mag 

worden 

Coniferen en 

kerstbomen 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Trips 3 1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 - 

Sierheesters incl. 

rozen  

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Witte vlieg 1,2 

Trips 3,5 

1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 - 

Heide soorten 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Trips 3,5 1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 - 

Bos- en 

haagplantsoen 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Trips 3,5 1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 - 

Vruchtbomen en - 

struiken  

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Trips 3,5 

Spint 4 

1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 

maanden 

5 - 

Vaste plantenteelt 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Trips 3,5 

Spint 4 

1,25 L/ha 25 per 12 

maanden 
31,25 L/ha 

per 12 
maanden 

5 - 

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet 

worden afgeweken. 
1 kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) 
2 tabakswittevlieg (Bemisia argentifolii, Bemisia tabaci) 
3 trips (Thrips tabaci) 
4 bonenspintmijt (Tetranychus urticae) 
5 Californische trips (Frankliniella occidentalis) 
6 koolwittevlieg (Aleyrodes proletella) 



 

7 champignonvlieg (Megaselia halterata) 
8 rouwmug (Sciaridae spp.) 
9 slawortelboorder (Hepialus lupulinus) 

 

Overige toepassingsvoorwaarden 

 

Bevat Beauveria bassiana GHA. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken. 

 

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg uw leverancier van bestuivers over het gebruik van dit middel 

in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden. 

 

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit 

middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden. 

 

Gevaarlijk voor hommels. Om de hommels en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product op in bloei staande gewassen of 

op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door hommels alleen toepassen na zonsondergang. 

 

Het verdient aanbeveling door middel van een proefbespuiting vast te stellen of het te behandelen gewas het middel kan verdragen. Het 

middel kan zichtbaar residu geven. 

 

Schade bij toepassing op jonge vruchtgroentegewassen is niet uitgesloten. 

 

 

Aanbevelingen 

 

BotaniGard Vloeibaar is een biologisch insecticide op basis van sporen van de schimmel Beauveria bassiana. Het middel bevat een 

specifieke stam van deze schimmel die een goede werking vertoont tegen diverse insecten zoals o.a. wittevlieg en trips.  

 

Het raken van de insecten is essentieel voor een goede werking. Pas het middel bij voorkeur ’s avonds toe bij hoge RV, zodat de sporen goed 

kunnen kiemen. Voer de eerste bespuiting al bij lage plaagdruk uit. Combineer BotaniGard desgewenst met andere insecticiden bij een hoge 

plaagdruk. 

 



 

 

BotaniGard Vloeibaar is met alle toegelaten insecticiden en acariciden te combineren. Sommige fungiciden kunnen het kiemen van de 

schimmelsporen op het insect vertragen of de werking negatief beïnvloeden. Raadplaag voor meer informatie de productpagina op 

www.certiseurope.nl. 

 

In bedekte teelten wordt BotaniGard vloeibaar aanbevolen in chrysant. LET OP! Voer voor toepassing in andere bedekte teelten altijd een 

proefbespuiting uit in verband met gewasveiligheid. In deze gewassen kan ook BotaniGard WP veilig gebruikt worden.  

 

Bewaren tussen 4°C – 29°C. 

 

BotaniGard® is een geregistreerd handelsmerk van LAM International Corp. 

 

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar 

oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken. 

 

N.B. Certis Europe B.V. garandeert dat de kwaliteit van de door haar geleverde goederen voldoet aan hoge eisen, c.q. aan de standaardeisen, 

waarnaar door haar wordt verwezen. Aangezien zij geen invloed kan uitoefenen op de omstandigheden waaronder en de wijze waarop 

haar goederen worden vervoerd, opgeslagen, in het verkeer gebracht en toegepast, staat zij niet in voor het bereiken van bepaalde 

resultaten en kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor bedrijfs- en andere schade voortvloeiende uit het vervoer, de opslag, het in 

het verkeer brengen of het gebruik van de geleverde goederen. 

http://www.certiseurope.nl/

