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ΑΜΠΕΛΙ
1. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ
Οδηγίες:

Καλλιεργητικά μέτρα:
 Καλή αποστράγγιση του αμπελώνα
 Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η νεαρή βλάστηση να μην είναι κοντά
στο έδαφος. Oι νεαρές κληματίδες που έρπουν την περίοδο της
άνοιξης καθώς και οι βλαστοί γύρω από την βάση του πρέμνου να
καταστρέφονται.
 Οι άκρες του αμπελώνα να καθαρίζονται έτσι ώστε να μην υπάρχουν
θέσεις που μπορεί να ξεκινήσει η ασθένεια
 Συνεχής και επιμελημένος έλεγχος του αμπελώνα ιδιαίτερα των
σημείων που συνήθως εμφανίζουν πρωταρχικές προσβολές.
 Όπου εντοπίζονται κηλίδες «ελαίου» να καταστρέφονται αμέσως
πριν εμφανιστούν καρποφορίες (εξάνθιση).
 Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον καλό αερισμό των πρέμνων και
στην μείωση της υγρασίας στο εσωτερικό τους.
 Περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης που οδηγεί σε υπερβολική
βλάστηση.
Χημική αντιμετώπιση
Σε αμπελώνες που βρίσκονται σε περιοχές με υγρασία, υπάρχει
ιστορικό προσβολών και σε ευαίσθητες ποικιλίες να γίνει
προληπτική επέμβαση (μήκος της νέας βλάστησης 8-10 εκατ.) με
εγκεκριμένο σκεύασμα.
Ο ψεκασμός αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, επειδή αν δεν
καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι πρωτογενείς μολύνσεις και
επικρατήσουν κατόπιν ευνοϊκές συνθήκες για τον μύκητα, υπάρχει
μεγάλος κίνδυνος να εμφανιστεί επιδημία της ασθένειας αργότερα
(Μάιο ή στις αρχές Ιουνίου). Λόγω της γρήγορης αύξησης της
βλάστησης οι προληπτικές επεμβάσεις εξασφαλίζουν προστασία για μικρό
χρονικό διάστημα (4-7 ημέρες).

2. ΩΙΔΙΟ
Οδηγίες:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Συνδυασμένη καταπολέμηση με τον περονόσπορο.
Στην εμφάνιση των ανθοταξιών (μήκος βλάστησης 8-15 εκ.), το αμπέλι
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε μολύνσεις του μύκητα και ο ρυθμός
επιμήκυνσης της νέας βλάστησης είναι μεγάλος. Ελέγχετε συστηματικά
τους αμπελώνες (δύο φορές την εβδομάδα) για την ύπαρξη προσβολών, με
ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια και στις
ευαίσθητες ποικιλίες.
Οι προσβεβλημένοι βλαστοί να μαζεύονται, να καταστρέφονται και να
ακολουθεί άμεσα προληπτική επέμβαση με κατάλληλο και εγκεκριμένο
μυκητοκτόνο.

1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που
αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Να γίνεται εναλλαγή στις χρησιμοποιούμενες δραστικές
ουσίες για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας.
3. Οι εφαρμογές των δραστικών ουσιών να μην υπερβαίνουν
τον επιτρεπόμενο αναγραφόμενο αριθμό.
4. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)
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