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Wettelijk Gebruiksvoorschrift 

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling  in de volgende 

toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden. 

 

Toepassingsvoorwaarden: 

Toepassingsgebied Werkzaamheid 

getoetst op 

Dosering* 

middel per 

toepassing  

Maximale 

dosering  

middel per 

toepassing 

Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus of per 12 

maanden 

Minimum interval 

tussen 

toepassingen in 

dagen 

Veiligheidstermijn  

Aardbei 

(bedekte teelt) 

Grauwe schimmel1 0,185-0,37 

kg/ha** 

0,37 kg/ha 12 per teeltcyclus 3 4 uur 

Druif 

(onbedekte teelt) 

Grauwe schimmel1 

Echte meeldauw2 

0,37 kg/ha 0,37 kg/ha 10 per teeltcyclus 7 4 uur 

Sla; Lactuca spp 

(bedekte teelt) 

Valse meeldauw3 0,185-0,37 

kg/ha** 

0,37 kg/ha 12 per teeltcyclus 3 4 uur 

Courgette 

(bedekte teelt) 

Echte meeldauw4 0,185-0,37 

kg/ha** 

0,37 kg/ha 

 

12 per teeltcyclus 3 4 uur 

Komkommer 

(bedekte teelt) 

Echte meeldauw4 0,185-0,37 

kg/ha** 

0,37 kg/ha 

 

12 per teeltcyclus 3 4 uur 

Meloen 

(bedekte teelt) 

Echte meeldauw4 0,185-0,37 

kg/ha** 

0,37 kg/ha 

 

12 per teeltcyclus 3 4 uur 

Watermeloen 

(bedekte teelt) 

Echte meeldauw4 0,185-0,37 

kg/ha** 

0,37 kg/ha 

 

12 per teeltcyclus 3 4 uur 

Vruchtgroenten van 

Solanaceae 

(bedekte teelt) 

Tomatenziekte5 

Echte meeldauw6 

Alternaria7 

0,185-0,37 

kg/ha** 

0,37 kg/ha 

 

12 per teeltcyclus 3 4 uur 



* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. 

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen. 

** Dosering is afhankelijk van ziektedruk, gewashoogte en klimaatomstandigheden. 
1 Grauwe schimmel (Botrytis cinerea) 
2 Echte meeldauw (Erysiphe necator) 
3 Valse meeldauw( Bremia lactucae) 
4 Echte meeldauw (Podosphaera xanthii, Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracaerum/Golovinomyces cichoracearum) 
5 Tomatenziekte ( Phytophthora infestans) 
6 Echte meeldauw (Oidium neolycopersici, Leveillula taurica) 
7 Alternaria (Alternaria spp.). 

 

Overige toepassingsvoorwaarden 

In de teelt van druif het middel toepassen in 180-1000 liter water per ha. 

In de teelt van aardbei, sla, courgette, komkommer, meloen, watermeloen en vruchtgroenten van Solanaceae het middel toepassen in 200-1000 liter water 

per ha. 

 

Bereiding middel: Taegro moet eerst worden gemengd met een kleine hoeveelheid water om een goed verdeelde suspensie te krijgen (pre-mix). Het wordt 

aangeraden de benodigde hoeveelheid Taegro te mengen in een container met 2-5 liter water. Voeg de helft van het water aan de spuittank toe en begin 

met roeren. Schenk vervolgens de Taegro-premix langzaam in de tank. Voeg het resterende water toe, zodra de suspensie grondig gemengd is. Roer het 

mengsel voortdurend tijdens toepassing. Gebruik de suspensie binnen enkele uren na mengen. 

 

Bevat Bacillus amyloliquefaciens stam FZB24. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken. 

 

Effecten op de fermentatie van druiven zijn niet beoordeeld. 

 

 

 


