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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βάντζιος Κωνσταντίνος                                 Πατάτα Χρυσοβίτσας 2: 26/6/2017 

Περιοχή:  ΠΟΛΙΤΣΕΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ  ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Καλλιέργεια:  Πατάτα : Έξοδος βλαστών από το έδαφος στις 6/6/2017 

Ασθένεια: Περονόσπορος Phytophthora infestans 
 

 

Το διάστημα των δύο (2) τελευταίων εβδομάδων ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκό για την εκδήλωση 

μολύνσεων περονοσπόρου με εξαίρεση το διήμερο 18/6 & 19/6, που λόγω του αέρα δεν 

επικράτησε καθόλου διάστημα διαβροχής των φύλλων. Σε κάθε μία από τις περασμένες 



Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων Σελίδα 2 από 2 

εβδομάδες σημειώθηκαν από 8,5 mm βροχής, με την κατανομή που φαίνεται στο παραπάνω 

διάγραμμα. Το διάστημα από 14/6 έως 16/6 αλλά και από 24/6 και στο εξής επικρατεί επιπλέον 

θερμοκρασία άριστη για την ανάπτυξη του παθογόνου. 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται σχηματικά η πίεση προσβολής από το μοντέλο Ullrich-

Schroedter. Ο μέσος όρος πίεσης προσβολής στο διάστημα από 21/6-26/6 είναι 11,2 μονάδες την 

ημέρα με όριο για την ανανέωση ενός φυτοπροστατευτικού με δράση επαφής να είναι 40-60 

μονάδες αθροιστικά δηλαδή 4-5 ημέρες διάρκεια δράσης. 

 
 

Συμπερασματικά η προστασία των πατατοφυτειών μέχρι την έκδοση νέου δελτίου, πρέπει να 

γίνεται με επαναλήψεις στα μικρότερα διαστήματα που αναφέρονται στην ετικέτα των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Προτιμήστε αυτή την εποχή διεισδυτικά και διασυστηματικά σκευάσματα καθώς ο ρυθμός 

ανάπτυξης των φυτών είναι μεγάλος. 

Τα φύλλα στην περιοχή στεγνώνουν μέχρι τις 08:00 – 08:30 π.μ. και υγραίνονται ξανά το βράδυ. 

Καλό θα ήταν το πότισμα με τεχνητή βροχή  να γίνει μετά τις 11:30 π.μ. ώστε τα όποια σπόρια 

έχουν απελευθερωθεί να νεκρωθούν στο μεσοδιάστημα.   

Συμβουλευτείτε την λίστα φαρμάκων που έχει αποσταλεί για την εκλογή κατάλληλων 

σκευασμάτων και για την διαχείριση και την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας του 

περονοσπόρου στα χρησιμοποιούμενα φάρμακα. 

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  

του Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε. Ιωαννίνων κ.α. 

Δρ. Χρήστος Ρούκος 

Γεωπόνος 

 

Tο δελτίο παράγεται με βάση τοπικές παρατηρήσεις και γενικά μετεωρολογικά δεδομένα. Παρέχει μια 

τάση της περιφερειακής κατάστασης και δεν μπορεί να μεταφερθεί ως έχει σε κάθε αγροτεμάχιο. Οι 

παραγωγοί καλούνται  συνεπώς, για τις αποφάσεις που λαμβάνουν να ενσωματώνουν τις δικές τους 

παρατηρήσεις στηριζόμενοι στα ενημερωτικά δελτία.  

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο: 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings/ 
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