NIEUW

ROMEO

Inductie van systemische resistentie tegen diverse
schimmelziekten ter bescherming van:
1. Tomaat
2. Komkommer(achtige)
3. Aubergine
4. Slasoorten
5. Aardbei

Werkzame stof:

Cerevisane

Formulering:

WP (waterdispergeerbaar poeder)

Gehaltes:

Cerevisane 94,1%

Werking:
Romeo is een natuurlijk fungicide met een effectiviteit tegen een
breed spectrum van (bovengrondse) schimmelziektes. De actieve
stof, ‘cerivisane’, bestaat uit het celwandmateriaal van de gist
Saccharomyces cerevisiae LAS 1117, waardoor het van nature
aanwezige afweersysteem van planten wordt versterkt. Romeo dient
dan ook preventief te worden ingezet. Doordat gebruik wordt gemaakt
van het celwandmateriaal, en dus niet van levende gisten, is Romeo
lang houdbaar, heeft het geen nadelige effecten op nuttige insecten,
is het uitstekend te combineren in een tankmix en in te zetten als
onderdeel van een geïntegreerd gewasbeschermingsplan.

Werkingsmechanisme:
Planten hebben een eigen afweersysteem tegen ziekten en plagen. Een
actief afweersysteem kost een gewas wel energie, wat ten koste gaat
van groei en opbrengst. Door gewassen te behandelen met Romeo
wordt het van nature aanwezige afweersysteem (nog) niet geactiveerd,
maar “slechts” voorbereid op mogelijke belagers. Pas op het moment
dat het gewas daadwerkelijk in contact komt met een mogelijke
ziekteverwekker wordt het afweersysteem geactiveerd. Doordat het
gewas al was voorbereid op een mogelijke aanval, is het gewas in
staat om sneller en effectiever te reageren. Hierdoor wordt schade
voorkomen, met behoud van groei en opbrengst.

Toelatingsnummer: 15726N
Verpakking:

1 kg

Voordelen:

• Werking tegen breed spectrum aan (bovengrondse) schimmelziekte.
• Ook toegelaten voor de biologische teelt van komkommer(achtige), tomaat, aubergine, sla en aardbei.
• Gelijktijdige inzet met andere fungicide verhoogd de efficiëntie en/of verlaagd de MRL.
• Zacht voor het gewas en uitstekend te combineren met andere middelen, inclusief fungicides en bladmeststoffen.
• Vrij van residu-limieten.
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NIEUW
Toepassingsgebied:
Toepassingsgebied

Werkzaamheid
getoetst op *

Dosering
middel per
toepassing

Minimum
Maximaal aantal
interval tussen Veiligheidstermijn
toepassingen per
toepassingen in dagen
12 maanden
in dagen

0,5 kg/ha

8

7

1

0,75 kg/ha

8

7

1

Tomaat

Grauwe schimmel
Sclerotiënrot

Aardbei

Grauwe schimmel

Sla

Valse meeldauw
Grauwe schimmel

0,75 kg/ha

8

7

1

Vruchtgroente van Cucurbitaceae
eetbare schil

Echte meeldauw

0,5 kg/ha

8

7

1

Vruchtgroente van Cucurbitaceae
niet-eetbare schil

Echte meeldauw

0,5 kg/ha

8

7

1

Grauwe schimmel
Sclerotiënrot

0,5 kg/ha

8

7

1

Aubergine

*) zie etiket/orginele WG voor soort-namen
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