
Bombero voorkomt vuur in bloembollen 

Bombero is toegelaten in bloembol- en 

-knolgewassen ter bestrijding van vuur. 

De actieve stof mepanipyrim is zeer

effectief tegen Botrytis, de schimmel die

vuur veroorzaakt. Het middel is zacht voor

het gewas en een uitstekende partner in

het afwisselschema ter voorkoming van

resistentie.

Botrytis is een van de grootste bedreigingen voor
de bladeren van bolgewassen. Bombero voorkomt
aantasting van het blad door deze schimmel. Het
is effectief tegen verschillende typen Botrytis die
vuur in gewassen veroorzaken, zoals Botrytis

tulipae in tulp, Botrytis eliptica in lelie en Botrytis
gladiolorum in gladiool. Tulpen, lelies en gladiolen
zijn het meest gevoelig voor vuur. In korte tijd
kan deze ziekte het gewas geheel laten afsterven.

Uitstekende partner
Bombero is een vloeibare SC-formulering. De
actieve stof mepanipyrim behoort tot de groep
van anilino pyrimidinen. Het voorkomt dat
kiemende sporen het blad infecteren. Als de
schimmel zich al in het blad bevindt, remt het de
groei van het mycelium sterk af en wordt verdere
aantasting voorkomen. Het is een uitstekende
afwisselpartner

Werkingsmechanisme
De actieve stof mepanipyrim (440 g/l) pakt
schimmels op diverse plaatsen in het
infectieproces aan. Het voorkomt de groei van de
kiembuis (1) en de vorming van appressoria,
waardoor de schimmel niet in het blad kan
doordringen (2). Dankzij de lokaal systemische
werking remt het ook de ontwikkeling van
mycelium dat al aanwezig is in het blad (3).
Bombero wordt snel in de plant opgenomen en is
zeer snel regenvast.

Technische productinformatie voor ef fect ieve gewasbescherming
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Toepassing en dosering
De adviesdosering van Bombero bedraagt 0,35
l/ha. Pas het middel altijd toe in combinatie met
een preventief basisfungicide dat de kieming van
sporen voorkomt, zoals mancozeb of folpet.
Per jaar zijn maximaal 10 bespuitingen toegestaan.
Houd een spuitinterval aan van 7 dagen. Wissel
middelen in het spuitschema regelmatig af met
middelen uit een andere resistentiegroep. Zet
Bombero niet vaker in dan 1/3 van het totale
aantal bespuitingen tegen vuur. 

Zacht en effectief 
Bombero is zeer effectief, zacht voor het gewas
en goed mengbaar met andere middelen. De lage
score op de milieumeetlat vergroot zijn waarde
als afwisselpartner.
Ook onder koude omstandigheden en in perioden
met nachtvorst is het product effectief en veilig
inzetbaar. Bombero is daarom ook zeer geschikt
tegen grondvuur. Naast de goede bescherming van
het blad is het product sterk tegen het ‘invuren’
van de stelen.  
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De voordelen van Bombero

�   Sterk tegen vuur
�   Zeer zacht voor het gewas
�   Uitstekende afwisselpartner

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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