Επικοινωνεί
με το αμπέλι!
Δίνει εντολή να ενεργοποιηθεί
η θωράκιση του από

Ωίδιο
Βοτρύτη
Περονόσπορο

Εφαρμογή για Ωίδιο - Περονόσπορο
Έκπτυξη Φύλλων

Η ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ εισάγει ένα νέο τρόπο
αντιμετώπισης του περονοσπόρου, του ωιδίου και
του βοτρύτη στο αμπέλι. Πρόκειται για το νέο και
μοναδικό προϊόν Romeo®, που περιέχει τη νέα
δραστική ουσία Cerevisane.
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, και αποτελείται από πολυσακχαρίτες όπως
μαννάνες και γλυκάνες, πρωτείνες, λιπίδια και χιτίνη.

Πρώτα φύλλα

Εμφάνιση
Σταφυλιών

>14 ημέρες

2 - 3 εφαρμογές
Μεσοδιάστημα: 7-10 ημέρες

Μούρο

Άνθηση

Καρπόδεση

Ράγες σε
Ανάπτυξη

>14 ημέρες

2 - 3 εφαρμογές

Κλείσιμο
Σταφυλιών

Περκασμός

Ωρίμανση

2 - 3 εφαρμογές

Μεσοδιάστημα: 7-10 ημέρες

Μεσοδιάστημα: 7-10 ημέρες

Παράλληλη καταπολέμηση ωιδίου με
KASURI SC (pyriofenone), ΧΕΛΛΑΘΕΙΟ WG (sulphur), KRILL EC (penconazole)
Παράλληλη καταπολέμηση περονοσπόρου με
MAGNOX WP (metalaxyl + mancozeb), ΦΙΛΑΜΕΤ WP (metalaxyl + folpet), ΧΕΛΛΑΣΥΜ WP (cymoxanil + mancozeb).

Για τις ασθένειες του ωιδίου και του περονοσπόρου και για τη βέλτιστη ενεργοποίηση της άμυνας των φυτών, το Romeo® πρέπει να εφαρμόζεται σε μπλοκ ψεκασμών.
Το κάθε μπλοκ να περιλαμβάνει 2 - 3 διαδοχικές εφαρμογές ανά 7 - 10 ημέρες. Τα μπλοκ ψεκασμών να απέχουν μεταξύ τους 15 - 20 ημέρες.

Αντιμετωπίζει τις
σημαντικότερες
ασθένειες του αμπελιού:
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Ωίδιο,
Βοτρύτη,
Περονόσπορο

Εφαρμογή για Βοτρύτη
Άνθηση

Καρπόδεση

Ράγες σε
Ανάπτυξη

Εφαρμογή
βοτρυδιοκτόνου

Κλείσιμο
Σταφυλιών

Περκασμός

Ωρίμανση

1 εφαρμογή

1 εφαρμογή

1 εφαρμογή

ή εφαρμογή
βοτρυδιοκτόνου

Για τη ασθένεια του Βοτρύτη δεν απαιτείται μπλοκ ψεκασμών.
Προτείνονται 1- 3 ψεκασμοί με Romeo® από το κλείσιμο των σταφυλιών και μετά.

Εφαρμογή
Romeo®

Αναγνώριση του
Romeo® από το φυτό

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.

Ενεργοποίηση
μηχανισμών
άμυνας του φυτού

Θωράκιση του
φυτού από επιθέσεις
παθογόνων

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

✔ Η ενεργοποίηση της
άμυνας ξεκινά τις πρώτες ώρες
μετά την εφαρμογή.
✔ Η μέγιστη προστασία αποκτιέται μετά
από 24 - 48 ώρες
✔ Η άμυνα του φυτού είναι ενεργή για
διάστημα 10 ημερών μετά την εφαρμογή.

Δόσεις
Εγκεκριμένες Καλλιέργειες

Στόχος

Αμπέλι, Επιτραπέζιες και
Οινοποιήσιμες ποικιλίες

Γρ σκ. /
στρέμ.

Όγκος ψεκ. υγρού
λιτρα / στρέμ.

Περονόσπορος
Ωίδιο, Βοτρύτης

25

10 - 100

Ωίδιο

50

10 - 100

Βοτρύτης

75

Αγγούρι
Αγγουράκι
Kαρπούζι
Πεπόνι

Υπαίθρου και
θερμοκηπίου

Κολοκύθι
Κολοκύθα
Φράουλα

10 - 100
Τομάτα

Βοτρύτης

50

Μαρούλι

Περονόσπορος

75

10 - 100

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο

Αμπέλι: 10. Υπόλοιπες καλλιέργειες: 8.

Μεσοδιάστημα εφαρμογών

Αμπέλι: 7-10 ημέρες. Υπόλοιπες καλλιέργειες: 7 ημέρες.

Τελευταία εφαρμογή από τη συγκομιδή

Όλες οι καλλιέργειες: 1 ημέρα

✔ Αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τις 3 σημαντικές ασθένειες
του αμπελιού Ωίδιο, Βοτρύτη και Περονόσπορο.
✔ Ενεργοποιεί άμεσα πολλούς και διαφορετικούς
διασυστηματικούς μηχανισμούς άμυνας των φυτών.
✔ Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης ανθεκτικότητας.
✔ Χωρίς χημικά υπολείμματα στα παραγόμενα προϊόντα.
✔ Δεν επηρεάζει τη διαδικασία της οινοποίησης.
✔ Εμφανίζει συνεργιστική δράση με προϊόντα βρέξιμου
θείου στην καταπολέμηση του ωιδίου του αμπελιού.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και στη Βιολογική Γεωργία

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 (υπ. αποφ. 12650/302249/ 1-4-2020)

Αθήνα: 1ο χλμ. Παιανίας - Μαρκοπούλου
Τ.Θ.100, 19002 Παιανία, Τηλ: 210 68 00 900
Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1203, Ο.Τ. 53Β., ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Tηλ: 2310.797907

info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr
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✔ Δεν λεκιάζει τους καρπούς.

