Persbericht

Biotalys gaat in zee met Kwizda Agro voor het formuleren van haar
biologische gewasbeschermingsmiddelen op basis van proteïnen
Biotalys’ eerste biofungicide Evoca zal worden geformuleerd in Kwizda Agro’s state-of-the-art
vestiging in Leobendorf, Oostenrijk
Gent, BELGIË, en Wenen, OOSTENRIJK – 27 januari 2022, 07:00 CET – Biotalys (Euronext - BTLS), een
bedrijf actief in landbouwtechnologie (AgTech) dat gewassen en voedsel beschermt met biologische
middelen op basis van proteïnen, en Kwizda Agro, een gevestigde producent van
gewasbeschermingsmiddelen en contractproducent voor de landbouwsector, kondigden vandaag een
overeenkomst aan waarbij Kwizda Agro de producten zal formuleren die Biotalys ontwikkelt op basis
van proteïnen. Deze overeenkomst vormt het cruciale sluitstuk in het op punt stellen van het
productieproces van de unieke producten van Biotalys, te beginnen met haar eerste biofungicide
Evoca™* dat gepland is om op de markt gebracht te worden in de Verenigde Staten in de tweede helft
van 2022.
Bij formuleren wordt een actief bestanddeel omgezet in een gewasbeschermingsmiddel waarmee een
teelt kan worden behandeld. Het vormt de laatste stap in het productieproces van een biologisch
bestrijdingsmiddel vooraleer het wordt verpakt en geleverd aan de klant. De producten van Biotalys
zullen geformuleerd worden in Kwizda Agro’s state-of-the-art vestiging in Leobendorf, Oostenrijk.
Deze vestiging beschikt over de meest vooruitstrevende technische installaties en behaalde recente
ISO-certificeringen op vlak van kwaliteit, milieumanagement en gezondheid & veiligheid. Kwizda Agro
zal het vloeibare actieve bestanddeel, afkomstig van de contractproducent aangeduid door Biotalys,
formuleren tot het eindproduct dat zal bestaan uit in water oplosbare korrels. Het bedrijf zal de
producten ook verpakken voor levering aan het distributiekanaal van Biotalys.
“Ons bedrijf bouwt voort op bijna een eeuw aan ervaring in het leveren van diensten aan de
landbouwsector en wij willen dan ook de beste partner zijn voor hoge kwaliteitsformuleringen voor
de agro-industrie,” zei Ronald Hamedl, CEO van Kwizda Agro. “Wij zijn blij om de biologische
oplossingen van Biotalys toe te voegen aan onze groeiende portfolio van biologische formuleringen
en zo bij te dragen aan het op de markt brengen van eindproducten die telers helpen om hun
gewassen op milieuvriendelijke manier te beschermen.”
Het eerste product dat door Kwizda Agro zal worden geformuleerd zal Evoca zijn, een biofungicide op
basis van proteïnen dat er op gericht is om groenten- en fruittelers een nieuw middel te bieden als
onderdeel van geïntegreerde gewasbeschermingsprogramma’s. Het middel helpt ziektes als Botrytis
en echte meeldauw te bestrijden om zo ook de afhankelijkheid van chemische pesticiden met
bijhorende residuen in de oogst te verminderen en een belangrijk nieuw instrument te leveren bij het
beheersen van resistentie-ontwikkeling van de ziekte.
Luc Maertens, COO van Biotalys, stelde: "We werkten al samen met Kwizda Agro tijdens de
ontwikkeling van ons eerste biofungicide Evoca, en het bedrijf gaf hierbij blijk van een enorme
betrouwbaarheid. De formuleringsvestiging in Oostenrijk wordt voortdurend aangepast aan de
hoogste standaarden inzake duurzaamheid, gezondheid & veiligheid en kwaliteitsbeheer, zodat dit
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partnerschap ons niet alleen producten van hoge kwaliteit bezorgt die we nodig hebben voor ons
aanbod aan telers wereldwijd, maar ook het belang aantoont dat wij hechten aan duurzaamheid in
elke stap van het productieproces.”
Biotalys diende een registratie-aanvraag voor Evoca in bij het Environmental Protection Agency (EPA)
in de Verenigde Staten in december 2020. Sinds de indiening slaagde Biotalys zowel in het voorziene
volledigheidsonderzoek als in het technische vooronderzoek. Het bedrijf verwacht EPA goedkeuring
te bekomen in de tweede helft van 2022. In april 2021 diende Biotalys ook een registratie-aanvraag in
de staat Californië in, aangezien deze staat haar eigen evaluatie van het dossier doet. In de Europese
Unie ontving Biotalys bevestiging van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en het
College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) dat het in maart 2021
ingediende dossier, voor het actieve bestanddeel van Evoca, toegelaten wordt voor nazicht.
* Evoca™: in afwachting van registratie. Dit product is op dit moment niet geregistreerd voor verkoop
of gebruik in de Verenigde Staten, de Europese Unie of elders en wordt op dit moment niet te koop
aangeboden.
Over Biotalys
Biotalys is een onderneming actief in agrarische technologie (AgTech) die gewassen en voedsel
beschermt met eigen biologische bestrijdingsmiddelen op basis van proteïnen, met het oog op een
duurzamere en veiligere voedselvoorziening. Op basis van haar vernieuwende AGROBODY™
technologieplatform streeft Biotalys ernaar een sterke en diverse pijplijn te ontwikkelen van effectieve
productkandidaten met een gunstig veiligheidsprofiel die bedoeld zijn voor de bestrijding van
belangrijke gewasziekten en -plagen in de hele waardeketen, van boer tot bord. Biotalys werd in 2013
opgericht als spin-off van het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en is sinds juli 2021 genoteerd
op Euronext Brussel. Het bedrijf is gevestigd in de biotechnologiecluster in Gent, België. Meer
informatie vindt u op www.biotalys.com.

Over Kwizda Agro
Kwizda Agro GmbH is één van de leidinggevende leveranciers van chemische en biologische
gewasbeschermingsmiddelen in Oostenrijk. Kwizda Agro maakt deel uit van de Kwizda group,
bestaande uit afdelingen voor geneesmiddelen, handel in geneesmiddelen, landbouw en
afsluitingssystemen. In totaal telt Kwizda Agro meer dan 300 werknemers op verschillende
vestigingen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Wenen. Naast Oostenrijk zijn er ook verkoopskantoren
voor gewasbescherming in Hongarije en Roemenië, en voor biociden ook in Frankrijk, Duitsland, Italië
en Spanje. De afdeling Nieuwe Technologie focust op de ontwikkeling en international verkoop van
eigen en innovatieve biologische middelen voor bosbouw alsook voor bijzondere teelten en
landbouwgewassen. Meer informatie vindt u op www.kwizda-agro.at.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Voor Biotalys:
Toon Musschoot, Head of IR & Communication
T: +32 (0)9 274 54 00
E: Toon.Musschoot@biotalys.com
Voor Kwizda Agro GmbH:
Mike Oberbichler
T: +43 660 5068 451
E: presse@kwizda.at
Belangrijk bericht
Deze aankondiging bevat verklaringen die 'toekomstgerichte verklaringen' zijn of als zodanig kunnen
worden opgevat. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand
van toekomstgerichte terminologie, waaronder de woorden ‘nastreven’, 'geloven', 'schatten', 'hopen',
'van plan zijn', 'van plan zijn', 'kunnen', 'zullen', 'plannen', 'voortzetten', ‘voortdurend’, ‘mogelijk’,
'voorspellen', 'plannen', 'trachten', 'zou' of 'zou moeten', en zij bevatten verklaringen van de
Vennootschap over de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden
toekomstgerichte verklaringen inherente risico's en onzekerheden in, en de lezer wordt erop gewezen
dat geen van dergelijke toekomstgerichte verklaringen enige waarborg inzake toekomstige resultaten
biedt. De werkelijke resultaten van Biotalys kunnen aanzienlijk verschillen van wat werd voorspeld in
de toekomstgerichte verklaringen. Biotalys verbindt zich er geenszins toe om updates of aanpassingen
van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij dat wettelijk verplicht is.
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