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Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά
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ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Π Ε Ρ Ο Ν ΟΣ Π Ο ΡΟ Σ Α Μ Π Ε Λ Ι ΟΥ
(Plasmopara viticola Berk. & Curt., Berl. & De Toni)
•
•

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες ευνοούν την
ανάπτυξη μολύνσεων.
Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν διαπιστωθούν συμπτώματα της προσβολής και σε αμπελώνες με
ιστορικό έντονων προσβολών.

κηλίδες λαδιού στην πάνω επιφάνεια του φύλλου

επάνθιση (καρποφορία του μύκητα) στην κάτω
επιφάνεια του φύλλου

•

Ελέγξτε μία εβδομάδα μετά την επέμβαση για να δείτε εάν σταμάτησε η ανάπτυξη του μύκητα.

•

Καλλιεργητικά μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα και συντελούν στο
ταχύτερο στέγνωμα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συμβάλουν καθοριστικά στον περιορισμό της
σοβαρότητας της ασθένειας.

•

Οι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχουν δοθεί σε προηγούμενο δελτίο.
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ΩΙ ΔΙ Ο Α Μ Π Ε Λ Ι ΟΥ
(Uncinula necator Schwein Burrill)
•

•

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες δημιούργησαν
ευνοϊκό περιβάλλον ανάπτυξης του ωιδίου σε όλες τις περιοχές. Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας της
καλλιέργειας με προστατευτικά – θεραπευτικά μυκητοκτόνα.
Συστήνεται στους αμπελουργούς να επισκοπούν τον αμπελώνα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και να
ελέγχουν φύλλα και βότρεις

•

Καταμετρείστε και καταγράψετε τον συνολικό αριθμό θέσεων προσβολής, το ποσοστό των
προσβεβλημένων πρέμνων και μια περισσότερο υποκειμενική παρατήρηση της έντασης της προσβολής.

•

Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη όταν διαπιστωθεί αύξηση του ποσοστού των προσβεβλημένων πρέμνων
πάνω από 10%, με ταυτόχρονη ύπαρξη τουλάχιστον 20 θέσεων προσβολής.

•

Ελέγξτε μία εβδομάδα μετά την επέμβαση για να διαπιστώσετε εάν σταμάτησε η ανάπτυξη του μύκητα.

Ίχνη (ελάχιστες κηλίδες προσβολής ή κανένα
σύμπτωμα, ούτε μυκήλιο ούτε ορατή καρποφορία του
μύκητα, μόνο ένα μικρό κατσάρωμα του ελάσματος)

Μέτρια (εμφανείς αρκετές κηλίδες προσβολής, συνήθως
περιορισμένες σε διάμετρο 2-5 εκατ)

• Οι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχουν δοθεί σε προηγούμενο δελτίο.
• Συνιστάται η επιλογή σκευασμάτων με ταυτόχρονη δράση σε Περονόσπορο – Ωίδιο.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
α.α
ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
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