
Lepinox® Plus - Biologische insecticide voor de 
bestrijding van rupsen in de groente- en fruitteelt

Lepinox® Plus is een biologische insect icide op basis van de bact er ie Bacillus 
thuringiensis subsp. kurstaki st rain EG 2348.  Dit  select ieve m iddel best r i jdt  

rupsen in diverse groent egewassen. Het  gehalt e aan B.t . sporen in Lepinox® 
Plus is 32000 IU/m g. T.ni.

LEPINOX PLUS
®



Lepinox® Plus heeft effect op de volgende rupsen in de tuinbouw:

Hor t iPro BV - The Net her lands  E: info@hor t ipro.com  /  W: www.hor t ipro.com

Werk ing van Lepinox® Plus
Na het opnemen van Lepinox® Plus stoppen de rupsen met eten, worden ziek, verkleuren en 
sterven.
Hoe komt dit tot stand? Lepinox® Plus bevat sporen van de insectpathogene bacterie Bacillus 
thuringiensis subsp. kurstaki. Bij het verspuiten van het middel in combinatie met water komen de 
sporen op de bladeren terecht. De rupsen eten van de behandelde bladeren en nemen zo de sporen 
op. Bij afbraak in de maag komen specifieke eiwitkristallen vrij. Deze eiwitkristallen zorgen er 
uiteindelijk voor dat de rups dood gaat.

De levenscyclus van Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki
De levenscyclus van deze bacterie bestaat uit twee fasen: de vegetatieve celdeling en de sporulatie.
Na opname door de rups produceert de bacterie eiwitkristallen.
De eiwitkristallen worden afgebroken door specifieke enzymen in het darmstelsel van de rups. Dit 
kan alleen plaats vinden in een basisch milieu met een pH van 9 of meer in het lichaam van de rups. 
De ontstane reactie beschadigt de darmwand en de bacteriesporen kunnen zich daar verder 
verspreiden. Eenmaal in de lichaamsholte kunnen de bacteriën zich ook vermenigvuldigen. Door de 
ontstane stofwisseling verlamt de rups en stopt daardoor met eten. De periode tussen bespuiting en 
de dood van de rups is ongeveer 3-5 dagen. Dode rupsen zijn vaak zichtbaar in het gewas. Het 
kadaver hangt dan aan de achterpoten aan de onderzijde van het blad of valt door verdroging op de 
grond waar het verder zal verteren.

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain EG2348
Stam EG2348 produceert verschillende Cry Toxinen (Cry 1Aa, 1Ac en 2A).
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De levenscyclus wordt gekenmerkt door twee fasen de vegetatieve celdeling en sporulatie.

De vegetatieve cel verdeelt in twee eenvormige dochtercellen door vorming van een afdelingsseptum.

Sporulatie omvat asymmetrische celdeling en wordt gekenmerkt door zeven fasen.
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De eiwitkristallen worden afgebroken door een specifieke enzymen in het darmstelsel van de rups. Dit kan 
alleen plaats vinden als er een basisch milieu is met een pH van 9 of meer in het lichaam van de rups. De 
ontstane reactie beschadigd de darmwand en de bacteriesporen kunnen zich daar verder verspreiden. 
Eenmaal in de lichaamsholte kunnen de bacterie zich ook vermenigvuldigen.

Door de ontstane stofwisseling verlamt de rups en stop daardoor met eten. De periode tussen bespuiting 
en de dood van de rups is ongeveer 3-5 dagen. Dode rupsen zullen vaak zichtbaar zijn in het gewas, het 
kadaver hangt dan aan de achterpoten aan de onderzijde van het blad of door verdroging valt het kadaver 
op de grond en zal verder verteren.
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Actieve rups in komkommer 

Eten van de bacteriespore

Zieke rups

Dode geïnfecteerde rups

Kadaver van een rups
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Activering van de B.t spore  
De eiwitkristalen worden 
afgebroken in het lichaam

Eenmaal in de lichaamsholte kunnen de bacteriën zich ook 
vermenigvuldigen.Door de ontstane stofwisseling verlamt de rups en stop 
met eten.  Na enkele dagen sterft de rups.

Verschil tussen Lepinox® Plus en andere Bacillus thuringiensis-stammen
Lepinox® Plus onderscheidt zich door de levendigere Bt. bacteriestam. Deze stam maakt twee typen toxines 
aan, waardoor er een hogere toxineproductie ontstaat in het maag-/darmkanaal van de rups. Deze nieuwe 
formulering geeft daardoor een sneller en beter resultaat. De ziektesymptomen bij de rupsen zijn al na een 
1-2 dagen zichtbaar.

Toelat ing in Neder land
Lepinox® Plus is toegelaten in groente- en fruit gewassen, zoals tomaat, paprika, aubergine, courgette, 
meloen, aardbei, appel, peer en verschillende bladgroente gewassen. Mocht uw gewas er niet bij staan, 
raadpleeg dan de CTGB website  - www.ctgb.nl ( Toelatingendatabank ? Lepinox® Plus )

Het  label
Toelatingsnummer Lepinox® Plus, 14746 N.
Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus 3x.
Minimum interval tussen toepassingen is 7 dagen.
Het product wordt als spuitpoeder geleverd in een 1 kg verpakking.
Het product Lepinox® Plus staat ook op de Skal inputlijst.
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Waarom  Lepinox® Plus
Alle voordelen van Lepinox® Plus op een r i j :
*  Past ideaal in een schema van geïntegreerde gewasbescherming
*  Na toepassing snel resultaat.
*  Afwisselpartner met andere Bacillus thuringiensis producten.
*  Geen MRL.
*  Veilig voor mens en milieu.
*  Kan goed samen met natuurlijke vijanden, zowel met micro- als macrobestrijders en met 
bestuivers: hommels en bijen.
*  Het product is toegelaten in de Nederlandse biologische landbouw.

Hoe de Lepinox® Plus inzet t en in uw  t eelt
*  Start met monitoring in uw teelt door middel van natuurlijke feromonen of met een vanglamp.
*  Controleer wekelijks de feromonen en de vanglamp op aanwezigheid van motten of vlinders. 
Indien er motten en vlinders in de lamp of vallen zijn waargenomen, zal er na enige tijd vraatschade 
zichtbaar zijn van jonge rupsen.
*  Start bij de allereerste vraat direct met een bespuiting van Lepinox® Plus en herhaal dit na vijf tot 
zeven dagen, want de voorkeur gaat uit om direct op L1-L2 te spuiten. Deze rupsenstadia eten het 
meest.
*  Gebruik het middel in combinatie met de uitvloeier Helioterpen Film®.Helioterpen Film® geeft een 
UV-bescherming, waardoor de Lepinox® Plus beter en langer werkt.
*  Gebruik voldoende water voor een grondige bedekking. Het watervolume voor een onbedekte 
teelt is 400-1500 l/  ha en voor een bedekte teelt 400 ? 2000 l/ha.
*  Controleer tijdens de bespuiting de bladbedekking. Dit is erg belangrijk voor het gewenste 
resultaat.
*  Gebruik bij voorkeur spuitwater met een pH van 5,5. Vermijd spuitwater met een pH-waarde van 8 
of hoger.
*  Gebruik spuitwater op ruimte temperatuur.
*  Spuit niet met felle zon en spuit op een vitaal gewas.
*  Voer een proefbespuiting uit als u in uw teelt nog geen ervaring heeft met Lepinox® Plus.
*  Als u vragen heeft over Lepinox® Plus neem contact op met uw gewasbeschermingsleverancier of 
rechtstreeks met HortiPro B.V. info@hortipro.com
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