
Toreda® the next step
in vuurbestrijding

• 1e biologische vuurmiddel in de bollenteelt

• Voor vergroening van de vuurbestrijding

• Bloembollenbrede toelating 



Toreda® 
Nieuw biologisch 
fungicide tegen 
botrytis

Toreda is een nieuw biologisch fungicide voor de onbedekte teelt van zowel bloembollen- 
en bloemknollen áls voor bolbloemen en knolbloemen. De werkzame stof van Toreda is 
de bacterie Bacillus amyloliquefaciens. Deze dankt zijn werking aan drie mechanismen: 
verdringing, concurrentie en doding. Toreda werkt preventief en kan het beste ingezet 
worden bij lichte vuurdruk als basismiddel in het afspuitschema. Door zijn brede 
werkingsmechanismen is Toreda ongevoelig voor resistentie en levert dus een bijdrage in 
de resistentie strategie.

Botrytis tulipae (vuur) in tulp

WP formulering
BASF ontwikkelde voor Toreda een innovatieve en 
unieke sporenformulering: een goed oplosbare WP 
formulering (wateroplosbaar poeder) met relatief 
veel werkzame stof (5,5 x 1010 sporen/gram). 
De dosering van de toepassing blijft daardoor 
relatief laag: 0,5 kg/ha. Een ander voordeel is de 
zachtheid voor het gewas.

Combineren met andere middelen
Bloembollentelers werken veelal met tankmixen. Er is daarom grondig 
onderzoek gedaan naar het effect van andere middelen in de tankmix 
op de werking van de Toreda bacterie. De conclusie: Toreda is prima te 
combineren met gangbare middelen in de bloembollenteelt (fungiciden, 
insecticiden, herbiciden). Combinaties met mancozeb en folpet 
(-bevattende middelen) worden echter afgeraden. Deze middelen  
kunnen wél in voorgaande of volgende bespuitingen gebruikt worden.

Temperatuur
De Toreda bacterie begint al te groeien vanaf circa 15°C. Mede daardoor 
wordt de toepassing ná de bloei geadviseerd. De bladtemperatuur van 
het gewas is dan gunstig voor de groei van de Toreda-bacterie. 

SKAL en Planet Proof
Toreda staat op de SKAL-lijst en levert een bonuspunt op voor  
Planet Proof.

Toepassing
• Dosering: 0,5 kg/ha
• Toepassingstijdstip: na de bloei
• Aantal toepassingen: max. 4x
• Minimum interval: 5 dagen

Niet in de tankmix met mancozeb- of folpet 
(bevattende middelen).
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Toreda die de botrytis ‘verdringt’
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