
TWEE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP

PREFERAL®

 Uiterst effectief als onderdeel van het volledige IPM-
programma

	 Blastosporen zorgen voor een snelle infectie

	 Voorkomt resistentieopbouw
 
	 Doeltreffend tegen resistente stammen

	 Biologisch, geen residu of veiligheidstermijn

Externe sporulatie
(bij hoge vochtigheid)

Bemisia tabaci
(tabakswittevlieg)

Trialeurodes vaporariorum
(kaswittevlieg)



SCOOR MET DE BLASTOSPOOR 

PreFeRal® is een product dat gebaseerd is op een uniek natuurlijk mechanisme. De actieve stof bestaat uit blastosporen van de 
insectpathogene schimmel Isaria fumosorosea (vroeger Paecilomyces fumosoroseus), stam APOPKA 97. Blastosporen kiemen 
en infecteren sneller dan conidiosporen, welke men terugvindt in de meeste insectpathogene producten.  
Dit maakt van PreFeRal® het biologisch correctiemiddel bij uitstek. Zet PreFeRal® in wanneer nuttigen een extra ondersteuning 
nodig hebben in hun strijd tegen witte vlieg. Het is de perfecte aanvulling bij sluipwespen (Eretmix-System, Eretmocerus-System), 
roofwantsen Macrolophus-System en plaklinten (Bug-Scan®).
Deze insectpathogene schimmel is effectief tegen zowel kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) als tabakswittevlieg (Bemisia tabaci).
 

Zo werkt het:

1. De blastosporen infecteren efficiënt alle stadia (ei, larve, pop en adult) van witte vlieg.

2. De sporen kleven gemakkelijk aan de cuticula van de witte vlieg. Na kieming dringt de schimmel de witte vlieg binnen.

3. Onder normale teeltomstandigheden zal de schimmel niet zichtbaar worden op de buitenkant van het insect. De insecten gedood 

door PreFeRal® kunnen herkend worden doordat ze vervormen en bruin kleuren na enige tijd. 

4. Bij hoge vochtigheid zal de schimmel ook uitwendig zichtbaar worden en sporuleren (externe sporulatie; zichtbaar als een witgrijs 

schimmelpluis).

5. PreFeRal® zorgt voor een geleidelijke vermindering van de witte vlieg populatie gedurende de weken die volgen op de toepassing. 

Ook al ziet u geen “knock-down” effect, met PreFeRal® gaat u stap voor stap naar het gewenste resultaat.   

Bij elk gebruik van gewasbeschermings-
middelen: werk veilig, raadpleeg de 
toelating van toepassing in uw land, lees 
zorgvuldig het etiket voor gebruik.
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Trialeurodes vaporariorum

Bemisia tabaci
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