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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βάντζιος Κωνσταντίνος                                                          Πατάτα 5: 20/4/2017 

Ασθένεια Περονόσπορος Phytophthora infestans 

Περιοχή  ΚΕΡΚΥΡΑ –Σταθμός Λιβάδι Ρόπα 

 Πατάτα πρώιμη: Έξοδος βλαστών από το έδαφος στις 1/2/2017 

Πατάτα όψιμη: Έξοδος βλαστών από το έδαφος στις 5/4/2017 

Περιοχή  ΠΡΕΒΕΖΑ- Σταθμός ΚΕΓΕ ΠΡΕΒΕΖΑ 

 Πατάτα πρώιμη: Έξοδος βλαστών από το έδαφος στις 3/3/2017 

Πατάτα όψιμη:  Έξοδος βλαστών από το έδαφος στις 23/3/2017 

Η πίεση προσβολής το τελευταίο 15-ήμερο σε όλες τις περιοχές, όπως φαίνεται στα παρακά-

τω διαγράμματα είναι μειωμένη ειδικότερα στην Κέρκυρα.  

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις και ο νεφοσκεπής καιρός αύξησαν την πίεση πρόσκαιρα το διά-

στημα 17/4 και 18/4. Ο άνεμος που επικρατεί το τελευταίο διήμερο κάνει το φύλλωμα να στεγνώνει 

γρήγορα και η πιθανότητα μολύνσεων μειώνεται αισθητά.    

 



 

  

 Η προστασία των πρώιμων φυτειών μπορεί στο εξής να γίνεται και με αμιγώς σκευά-

σματα επαφής.  

o Κατά την εκλογή σκευάσματος επιλέξτε αυτά που έχουν ταυτόχρονη δράση ενά-

ντια στην αλτερνάρια. 

 Πρέπει να ξεκινήσει και η προστασία των όψιμων φυτεύσεων άμεσα στην Πρέβεζα και 

από  26/4 στην Κέρκυρα.  

o Κατά την έντονη βλαστική δραστηριότητα επιλέξτε διασυστηματικά και διεισδυ-

τικά σκευάσματα. 

 

Συμβουλευτείτε την λίστα φαρμάκων, που έχει αποσταλεί με το ΔΓΠ Πατάτας 2/14-3-2017, για την 

εκλογή κατάλληλων σκευασμάτων 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 πα-

ρατηρήσεις 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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