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Wat is Flipper? 

Vetzure kaliumzouten (C14 – C20 - onverzadigd) 

479.8 g/l actieve stof 

EW formulering (emulsie, olie in water) 

100% plantaardige oorsprong 

Toegelaten in de “verlengde RUB-regeling” 

 

Wat is Flipper 
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Carbonzuren, vetzuren 

FLiPPER 
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Ketenlengten van 4 tot 36 koolstoffen met sterk verschillende eigenschappen: 

Korte keten (< 6): Boterzuur (C4), bv. als toevoeging aan dierlijke voeding voor maag/darmfunctie 

Middel keten (6 - 12): Nonaanzuur (C9), bv. als onderdeel productie smeermiddelen of als herbicide 

Lange keten (14 - 20): o.a. FLiPPER 

Eigenschappen van het eindproduct o.a. afhankelijk van verhouding ketenlengten 

Kan een insecticide en / of fungicide en / of acaricide eigenschappen hebben 

Zeer lange keten (22 - 36): onder andere aanwezig in humaan celweefsel 

 



Doelorganismen 
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FLiPPER is effectief op diverse zuigende plaaginsecten met een zacht huid-skelet waaronder: 

luis, witte vlieg, trips, cicaden, spint, wolluis 



De MoA is nog niet volledig gedefinieerd. Onderzoek loopt nog bij de Universiteit van Rothampsted in UK. 

Flipper veroorzaakt 

CELAFBRAAK - De  lange koolstofketens  dringt de celwand binnen en verstoort de 

lipoproteïne matrix (chitine huid) van de insect . Het oplossen/verstoren van de celmembraam 

leidt tot lekken van de celinhoud, waardoor het insect uitdroogt en sterft 

VERSTIKKING-Fysieke blokkeren van sifonen  

VERDROGING -ionkanaal van de celmembraan kan verstoord raken, waardoor het 

permanent open blijven, wat leidt verdroging.  

REMMING van ontgiftingsenzym van het plaaginsect 

 

MEERDERE werkingsmechanismen. Kans op resistentie is dus NIHIL 

Werkingsmechanisme 
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Aanvangswerking Flipper 



Voor de toepassing 

Flipper 1% op katoenluis 

5 min na spuiten 



1 uur na spuiten, bijna geen beweging meer in 

Flipper 1% op katoenluis 

1 dag na spuiten 









Gehalte proef spirotetramat cis-enol 
voorjaar 2017 
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Is een uitvloeier gelijk  aan een plantaardige olie? 
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Chrysant – trips 

Alles gespoten in combinatie met Attracker. 





Selectief voor de meeste nuttige insecten 

FLiPPER 
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Belangrijke zaken voor een juiste toepassing 

 

Zorg voor een goede bedekking 

Snel drogende omstandigheden verhogen de effectiviteit 

Flipper toepassen in een dosering van 1 % 

Minimaal interval 7 dagen 

Maximaal 3 bespuitingen in een blok 

Dosering in bedekte teelten max 16 liter/ha 

Dosering in onbedekte teelten max 10 liter/ha 

Geen hardwater gebruiken 

Niet mengen met uitvloeiers, bladmeststoffen  

Toepassingsadvies 



Belangrijk om te weten 
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Met name Calcium bindt zich aan de actieve stof en zorgt voor een suspensie. Tevens wordt Flipper inactief 

waardoor werkingsniveau minder wordt 

Gebruik zacht water (bij voorkeur regenwater of leidingwater niet harder dan 16,8°dH met een PH van 

minimaal 7) In gevallen waarin alleen hard water beschikbaar  

Zacht water Hard water 



Opslag bij kamertemperatuur, onder 10°C kan kristallisatie plaatsvinden. Dit effect is volledig omkeerbaar 

en heeft geen invloed op de kwaliteit van het product. Voorkom opslag bij temperaturen onder 0°C. 

Belangrijk om te weten 
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kamertemperatuur Koude opslag 


