: ALGEMEEN

MEELDAUW

Meeldauw
beheersen met een
systeembenadering
Naast biostimulanten zijn er ook biocontrols bleek op het groenteplatform van
Syngenta. Eén van de interessante producten die Syngenta liet zien op het
platform was het middel Taegro. Syngenta noemt Teagro een biocontrol, die
niet alleen een directe werking heeft op de ziekte, maar ook het planteigen
afweer activeert. Teagro heeft een reguliere toelating in diverse fruit en
groentegewassen, waaronder de bedekte teelt van aardbeien en diverse
toelatingen op basis van de kleine gewassen uitbreiding in de onbedekte
aardbeien. Inmiddels mag het middel in meer dan 100 teelten toegepast worden.
Omdat Taegro geen chemische stof is maar een bacterie is het interessant om in
te gaan op de werking en de randvoorwaarden voor werking.

Toelating
Middelen met een biostimulerende werking tegen biotische factoren zoals vreemde schimmels,
hebben in Nederland altijd een toelating nodig
als gewasbeschermingsmiddel. Teagro heeft zo'n
toelating. Syngenta gebruikt voor 'groene middelen'
die een formele toelating als gewasbeschermingsmiddel, de beschrijving biocontrol. Teagro is veilig
is voor gewas, bestuivers en nuttige insecten. Taegro
kent geen MRL classificatie is daarom toepasbaar in
gangbare en residuvrije teelten.

Drie mechnismen
Taegro dankt z’n werking aan een bacterie stam namelijk de Bacillus amyloliquefaciens stam FZB24.
Taegro heeft een werkingsprincipe die gebaseerd is
op drie mechanismen.
CONCURRENTIE
Allereerst concurreert de bacterie in Taegro met de
schadelijke schimmel om ruimte en voedsel op het
bladoppervlak. Direct na toediening gaat de bacterie zich vermenigvuldigen op het bladoppervlak en
bezet daar steeds meer ruimte. En waar de bacterie
zit, kan geen schimmel groeien.
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SCHIMMELWERING
Als 'tweede' wapen produceert de bacterie schimmelwerende stoffen die het onaantrekkelijk maken
voor de schadelijke schimmel om op de plant te vestigen. Maar ook een directe werking heeft op diverse
schimmels zoals Botrytis en Meeldauw
NATUURLIJKE WEERSTAND
Als derde verdedigingsmechanisme activeert Taegro
de weerstand van de plant. De bacteriën veroorzaken een reactie waardoor de plant beter beschermd
is tegen het binnendringen van schimmelsporen.
Met deze werking stimuleert de bacterie in Taegro
het afweermechanimse van de plant. Dit wordt geïnduceerde resistentie (SAR) genoemd het aanzetten
van natuurlijke weerstand.
ONDERZOEK
Ronald Damme van Syngenta heeft van nabij de
praktijkproeven van Taegro in aardbeien gevolgd en
is helder over de resultaten. De proeven zijn onder
andere uitgevoerd op de Proefcentrum Fruit in Sint
Truiden (Belgie). "Taegro is geen vervanger van een
chemische middel maar bij inzetten van Taegro in
een schema met chemische middelen is de werking

tegen meeldauw vergelijkbaar met een chemisch
schema." aldus Damme. In proeven waarin gestart is
met twee maal Topaz (ook met éénmaal) en vervolgd
met een Taegro behandeling met een interval van
vijf dagen blijkt een vergelijkbaar goed resultaat
als met een doorspuitschema van Topaz. Voor de
aardbeienteler betekent dat minder druk op residu,
een extra punt op de biologisch maatregelen en een
effectieve beheersing van meeldauw. Taegro werkt
overigens niet specifiek op meeldauw maar het
verdringingseffect geldt ook voor andere schimmels.
Taegro heeft daarmee een goede werking tegen een
brede reeks van schimmels bij een lage dosering van
slechts 370 gr/ha.

Levend organisme
Damme gaat in op de toepassing van Taegro: "besef
dat Taegro, leeft Het zijn bacterien die moeten kiemen en groeien. Deze moeten zich vermeerderen op
het blad. De bacteriën zijn verpakt in een zakje met
voedingsstoffen waarmee de eerste vermeerdering
kan plaatsvinden. Voorbereidend kan een vooroplossing van dit zakje in handwarm water, al zorgen
voor de eerste vermeerdering van de bacterie."
Toepassing moet gebeuren in de ochtend of eind

van de middag. UV licht heeft een ongunstig effect
op de bacteriegroei in Taegro. Wijzigen van dosering heeft geen effect. Als het nodig is dan kan de
werking verbeteren door de intervallen te verkorten.
De effectiviteit berust op groei van de bacterie op
het blad. Voor groei van de bacterie is een aangename temperatuur en een hogere RV stimulerend.
Verspreiding over het blad door spuittechniek is
zéér van belang omdat de groei enkel plaatselijk
plaatsvind. Taegro heeft een SKAL toelating en past
in biologische systemen.
Met de inzet van Taegro in aardbeien wordt eens te
meer duidelijk dat de toekomst van plaagbeheersing
verschuift. Een systeembenadering wordt noodzakelijk om optimale plantengroei te realiseren. Een
systeem kan bestaan uit een combinatie van maatregelen in dit geval een combinatie van chemische en
biologische middelen om een optimaal effect te krijgen voor de beheersing van schadelijke schimmels.
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