
Ενισχύει την αντίσταση των φυτών!

ΤΕΧΝΙΚΌ ΔΕΛΤΙΌ



Το Romeo® «μιμείται» την επίθεση ενός παθογόνου μύκητα 
και ενεργοποιεί αυτούς τους φυσικούς και βιοχημικούς 
αμυντικούς μηχανισμούς του φυτού που θα του επιτρέψουν 
να αντισταθεί σε μελλοντικές μυκητολογικές επιθέσεις.

Τρόπος δράσης: Προληπτικές εφαρμογές με σκοπό την ενίσχυση της αντίστασης του φυτού ενάντια 
στις ασθένειες. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 10-100 λίτρα/στρ.

Σε όλες τις καλλιέργειες πλην αμπελιού, επιτρέπονται έως 8 εφαρμογές ανά 7 ημέρες.  
Στο αμπέλι 10 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες.

Τo Romeo® δρα προληπτικά και πρέπει να εφαρμόζεται 
πριν τα συμπτώματα της ασθένειας, σε εναλλαγή ή σε 
συνδυασμό με κατάλληλα μυκητοκτόνα.

Εφαρμογή Romeo®

Mηχανισμός Δράσης
Αναγνώριση του 

Romeo® από το φυτό

Ενεργοποίηση 
μηχανισμών 

άμυνας του φυτού

Θωράκιση του 
φυτού από επιθέσεις 

παθογόνων

Το Romeo® να μην συνδυάζεται 
με fosetyl και potassium phosphonate

Αμπέλι Κολοκυνθοειδή (Υ+Θ): 
Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, 
Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα

Περονόσπορος, Ωίδιο, Βοτρύτης Ωίδιο25 γρ./στρ. 50 γρ./στρ.

Ακτινιδιά
Κολοκύθι*

Βοτρύτης*
Βοτρύτης

50 γρ./στρ.
50 γρ./στρ.

Ελιά Σολανώδη (Υ+Θ)
Τομάτα, Μελιτζάνα*

Γλοιοσπόριο*
Βοτρύτης

25 γρ./στρ.
50 γρ./στρ.

Κερασιά* Βολβώδη (Υ+Θ) 
Κρεμμύδι

Μονίλια & Βοτρύτης
Βοτρύτης*

50-75 γρ./στρ.
50-75 γρ./στρ.

Βυσσινιά* 
Δαμασκηνιά* Λαχανικά (Υ+Θ) 

Μπρόκολο*, Κουνουπίδι*, 
Αγκινάρα*

Βοτρύτης
Περονόσπορος

75 γρ./στρ.
75 γρ./στρ.

Μηλιά 
Αχλαδιά

Φυλλώδη Λαχανικά (Υ+Θ):  
Μαρούλι, Αντίδι*, Ραδίκι*, Ρόκα*, 
Σταμναγκάθι*, Στέβια*, Σπανάκι* 

Αλτερνάρια,* Σεπτόρια,*
Σκωρίαση*

Περονόσπορος

50 γρ./στρ.

75 γρ./στρ.
Φράουλα (Υ+Θ)

Σμέουρα ερυθρά & κίτρινα 
(Y+Θ)* 

Βοτρύτης

Βοτρύτης

75 γρ./στρ.

75 γρ./στρ.Αμυγδαλιά*

Καλλωπιστικά φυτά (Υ+Θ)*

Μονίλια & Γλοιοσπόριο

Βοτρύτης

Βοτρύτης50 γρ./στρ.

50-75 γρ./στρ.Φιστικιά*

Ντάλια (Υ+Θ)*

Ωίδιο

Περονόσπορος

50-75 γρ./στρ.

75 γρ./στρ.Καρυδιά* Ανθράκωση 75 γρ./στρ.

� Η ενεργοποίηση της άμυνας 
ξεκινά τις πρώτες ώρες 
μετά την εφαρμογή.

� Η μέγιστη προστασία αποκτιέται 
μετά από 24 - 48 ώρες

� Η άμυνα του φυτού παραμένει 
ενεργή για διάστημα 7 - 10 
ημερών μετά την εφαρμογή.

*Έγκριση για χρήση ήσσονος σημασίας ή σε καλλιέργεια ήσσονος σημασίας.

Το μοναδικό προϊόν Romeo® με τη νέα δραστική ουσία Cerevisane αποτελεί 
τη νέα πρόταση της ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ στην αντιμετώπιση σημαντικών ασθενειών 
σε μεγάλο αριθμό καλλιεργειών. Δρά προληπτικά, ενισχύοντας την αντίσταση 
του φυτού ενάντια σε Ωΐδιο, Περονόσπορο, Γλοιοσπόριο, Μονίλια, Αλτερνά-
ρια, Σκωρίαση, Ανθράκωση και Βοτρύτη, μειώνοντας τις βλαβερές επιπτώσεις 
τους σε περισσότερες από 34 καλλιέργειες.

H Cerevisane αναπτύχθηκε από την εταιρεία Agrauxine Lesaffre Plant Care και προέρχεται από ειδική 
επεξεργασία των κυτταρικών τοιχώματων του ζυμομύκητα Saccharomyces cerevisiae, στέλεχος LAS 117. 
Αποτελείται από πολυσακχαρίτες όπως μαννάνες και γλυκάνες, πρωτείνες, λιπίδια και χιτίνη.



✔ Αντιμετωπίζει σημαντικές ασθένειες σε 34 καλλιέργειες.

✔ Ενεργοποιεί άμεσα πολλούς και διαφορετικούς διασυστηματικούς 
μηχανισμούς άμυνας των φυτών.

✔ Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης ανθεκτικότητας.

✔ Χωρίς χημικά υπολείμματα στα παραγόμενα προϊόντα 
(Eξαιρείται υποχρέωσης καθορισμού MRL).

✔ Δεν λεκιάζει τους καρπούς.

✔ Τελευταία εφαρμογή πριν τη συγκομιδή: Μία (1) ημέρα.

✔ Είναι συμβατό με προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών των 
κηπευτικών με ωφέλιμα έντομα.

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις 
πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.  
Α.Α.Δ.Α.: 11112/ 01-04-2020 (Yπ.απόφ.τροπ. φάσματος δράσης: 4165/115541/ 04-05-2022)

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και στη Βιολογική Γεωργία

Επικοινωνεί με τα φυτά σας!
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ΑΘΉΝΑ 1ο χλμ. Παιανίας - Μαρκοπούλου, Τ.Θ.100, 19002 Παιανία, Τηλ: 210 68 00 900
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΉ Τ.Θ. 1203, Ο.Τ. 53Β, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Tηλ: 2310.797907

e-mail: info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr

 HellafarmΑgro      Χελλαφάρμ Α.Ε.


