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ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ
Η πίεση προσβολής είναι μικρή στην περιοχή της Ζίτσας Ιωαννίνων και μέτρια στην Κέρκυρα, τη
Λευκάδα και την Πρέβεζα.
Η προστασία εναντίον του περονοσπόρου μπορεί να γίνεται πλέον και με σκευάσματα επαφής
όπως τα αμιγή χαλκούχα. Περισσότερη προσοχή απαιτείται να δοθεί στις περιοχές όπου επικρατεί βραδινή υγρασία και όπου έχουν εμφανιστεί ήδη κάποιες προσβολές.
Για κατάλληλα φάρμακα και στοιχεία για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας βλέπε λίστα
μυκητοκτόνων με έγκριση στην καλλιέργεια αμπέλου που έχει αποσταλεί στο ΔΓΠ 2/24-3-2017.
ΩΙΔΙΟ
Η πίεση προσβολής ωϊδίου τις δυο τελευταίες εβδομάδες σε όλες τις περιοχές φαίνεται στο παρακάτω σχετικό γράφημα. Τα μεσοδιαστήματα ανάμεσα στους ψεκασμούς, ανάλογα με την τιμή
του δείκτη και το χρησιμοποιούμενο σκεύασμα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

βλέπε λίστα μυκητοκτόνων με έγκριση στην καλλιέργεια αμπέλου - στοιχεία για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας που έχει αποσταλεί ΔΓΠ
2/24-3-2017.
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Παρεμποδιστές βιοσύνθεσης στερόλης
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Στρομπιλουρίνες (ομάδα 11) Κινολεϊνες κ.α.
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Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή της Ζίτσας Ιωαννίνων όπου σημειώνεται αύξηση της τιμής του δείκτη τις τελευταίες ημέρες.
Κατάλληλα φάρμακα: βλέπε λίστα που έχει σταλεί με τα το δελτίο ΔΓΠ 2/24-3-2017.
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ΕΥΔΕΜΙΔΑ
Από τις επιτόπιες παρατηρήσεις και από το δίκτυο παγίδων σε Ζίτσα και Σακελλαρικό Ιωαννίνων, Ωρωπό Πρέβεζας και Λιβάδι Ρόπα Κέρκυρας, επιβεβαιώνεται η παρουσία του εντόμου σε
πληθυσμούς τόσο μικρούς που δεν χρίζουν καταπολέμησης.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHRISTOS ROUKOS
Ημερομηνία: 2017.06.27 13:16:49 EEST

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε. Ιωαννίνων κ.α
Δρ. Χρήστος Ν. 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 αμπελουργοί 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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