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ΠΑΤΑΤΑ

Ν 14 / 28-11-2016
Για τις περιοχές:

Πληροφορίες:
Πέττας Ν., Γεωπόνος MBA, MSC

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ,
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΙΘΑΚΗΣ

Διαπιστώσεις: Σε όλες τις περιοχές υπάρχουν φθινοπωρινές πατάτες που βρίσκονται σε ευπαθές στάδιο στις
προσβολές του παθογόνου. Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών παραμένουν ευνοϊκές για προσβολές
περονοσπόρου. Γενικά, η ελάχιστη θερμοκρασία παραμένει πάνω από τους 10 oC και η ατμοσφαιρική υγρασία
διατηρείται πολύ ψηλά υποβοηθούμενη από τις βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με τις επίσημες προγνώσεις, αναμένεται η
διατήρηση των ευνοϊκών για προσβολές από τον περονόσπορο καιρικών συνθηκών ολόκληρη την επόμενη
εβδομάδα.
Μετεωρολογικός Σταθμός Αρχαίας Ολυμπίας
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Ευνοική Ημέρα

Συστάσεις: Να συνεχιστεί η προστασία για τον περονόσπορο με τις οδηγίες του τοπικού γεωπόνου από τις λίστες
με τα εγκεκριμένα σκευάσματα. Να χρησιμοποιηθούν οι μεγαλύτερες συνιστώμενες από την ετικέτα δόσεις και το
μικρότερο μεσοδιάστημα μεταξύ των ψεκασμών. Επειδή έχει αρχίσει η συγκομιδή της φθινοπωρινής πατάτας,
απαιτείται να τηρηθούν αυστηρά τα όρια του τελευταίου ψεκασμού πριν τη συγκομιδή ώστε να μην υπάρξουν
υπολείμματα στους κονδύλους.

ΑΛΤΕΡΝΑΡΙΩΣΗ
Τοπικά έχουν παρουσιαστεί εκτεταμένες προσβολές. Στις περιπτώσεις που απαιτείται, να συνεχιστούν οι
προστατευτικές εφαρμογές με συνδυασμένη αντιμετώπιση για τον περονόσπορο με τα εγκεκριμένα σκευάσματα
έτους. Συνιστώνται εφαρμογές ανά 10ήμερο με σκευάσματα επαφής μετά από ασφαλή διάγνωση από τον γεωπόνο –
σύμβουλο της καλλιέργειας. Στις περιπτώσεις που απαιτείται να γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με τον
περονόσπορο.

Φυτοπροστατευτικά:

Από τις λίστες με τα μυκητοκτόνα (έκδοση 10/03/2016) και τα εντομοκτόνα σκευάσματα (έκδοση 15/03/2016), σε
συνεργασία με τον τοπικό γεωπόνο για την επιλογή εγκεκριμένων συμβατών σκευασμάτων, σωστής δοσολογίας και
ορθού μεσοδιαστήματος εφαρμογής. Τα μεσοδιαστήματα των ψεκασμών να είναι μικρά. Να προσεχθεί ιδιαίτερα η
απόσταση επέμβασης από την συγκομιδή.
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC
Τα δελτία αναρτώνται στο δικτυακό κόμβο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr
Δωρεάν παραλαβή των δελτίων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας, με απλό αίτημα στο pkax-gp@otenet.gr

