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ΘΕΜΑ : « Προστασία καλλιεργειών αµπέλου»

Σας γνωρίζουµε ότι τα βλαστικά στάδια της άνθησης και καρπόδεσης του
αµπελιού είναι ευαίσθητα στις προσβολές περονοσπόρου και ωϊδίου.
ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ. Η ξηρασία που έχει επικρατήσει τον Απρίλιο και µέχρι 14 Μαΐου
δεν ευνόησε την ασθένεια. Η βροχόπτωση στις 15/5/2010 (6,8mm) καθώς και οι
βροχοπτώσεις στις 18/05/2010 (1,4mm), 21/05/2010 (10,2mm), 24/05/2010 (52mm)* σε
συνδυασµό µε τις επικρατούσες θερµοκρασίες (18ºC) και το ευαίσθητο βλαστικό στάδιο
ανάπτυξης του αµπελιού καθώς και πιθανές βροχοπτώσεις των επόµενων ηµερών
δηµιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της ασθένειας.
Για το λόγο αυτό καλό είναι τα αµπέλια µετά από τη βροχή να είναι προστατευµένα µε
εγκεκριµένα µυκητοκτόνα µε πλήρη κάλυψη της βλάστησης και των ανθοταξιών µέχρι
απορροής. Ειδικά για τα αµπέλια που βρίσκονται σε υγρές περιοχές.
Κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα:
Επαφής : µε προληπτική δράση προστατεύουν τα ψεκασµένα φυτά µε 5 έως 7 ηµέρες.
Ξεπλένονται από τη βροχή.
∆ραστική Ουσία

Εµπορικό Όνοµα

Προπινεµπ

Antracol

Μανέµπ

Manzate
Trimanoc 75 WG

Μανκοζέµπ

Trimanoc 75 WG Blue
Vandozeb

Ντιθειανόν

Dithianon διαφόρων εταιρειών **

Οξυχλωριούχος Χαλκός

Σκευάσµατα Χαλκού

* Μετεωρολογικός σταθµός Αυλίδας
** Μέχρι λίγο µετά την άνθηση

∆ιεισδυτικά : µε προληπτική και θεραπευτική δράση, εισχωρούν στο φυτό χωρίς να
µετακινούνται, γι’ αυτό δεν προστατεύουν τη νέα βλάστηση. ∆εν πρέπει να
χρησιµοποιούνται περισσότερο από 2-3 φορές κατά καλλιεργητική περίοδο,
διότι µπορεί να αναπτύξουν ανθεκτικές φυλές του µύκητα. Εναλλάσσονται µε
επαφής ή µε διαφορετικό τρόπο δράσης. ∆εν ξεπλένονται έστω και αν
ακολουθήσει βροχή µετά 1 ώρα από τον ψεκασµό.
∆ραστική Ουσία

Εµπορικό Όνοµα

Αζοξυστροµπίν

Quatris 25 SC

Μαντιπροπαµίντ

Revus 25SG

Ντιµεθοµόρφ+Πυρακλοστροµπίν

Caprio Team 6,7/12 WG

Συµοξανίλ+Φαµοξαντόν

Equsion pro 22,5/3 WS

∆ιασυστηµατικά : έχουν προληπτική και θεραπευτική δράση, εισέρχονται και
µετακινούνται µέσα στο φυτό, γι’ αυτό προστατεύουν τη νέα βλάστηση. Η
δράση τους διαρκεί 10-12 ηµέρες. ∆εν ξεπλένονται αν το διάλυµα στεγνώσει
πάνω στο φυτό έστω και αν ακολουθήσει βροχή µετά από µία ώρα.
Χρησιµοποιούνται 1-2 φορές την καλλιεργητική περίοδο και σε µίγµατα για
µείωση της πιθανότητας εµφάνισης ανθεκτικότητας και σε περιόδους µε
συχνές βροχοπτώσεις.

∆ραστική Ουσία

Εµπορικό Όνοµα

Φοσετύλ

Aliette 80WG

Φλουοπικολίντ+Φοσετύλ

Profiler WG

Φεναµιντόν+Φοσετύλ

Mildex WG

Φολπέτ+Φοσετύλ

Mikal 50/25 WG

Μανκοζέµπ +Συµοξανίλ+Φοσετύλ

R6 Erresei 25/2,5/32,5

ΩΪ∆ΙΟ. Η αυξηµένη σχετική υγρασία λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων και οι
θερµοκρασίες (18ºC) ευνοούν ιδιαίτερα την εξέλιξη της ασθένειας η οποία προκαλεί
σηµαντικές ζηµιές κάθε χρόνο στο Νοµό µας. Συστήνεται στο στάδιο αυτό εφαρµογή µε
θειάφι, που δρα ανασταλτικά για την ερίνωση. Οι επεµβάσεις για τα αµπέλια που είχαν
ιστορικό Ωιδίου πέρυσι πρέπει να επαναλαµβάνονται ανάλογα µε το σκεύασµα µέχρι το
στάδιο του γυαλίσµατος.
Επαφής: θείο βρέξιµο,
θείο για σκόνισµα.

∆ιεισδυτικά: Με τοπική διεισδυτική δράση. ∆εν πρέπει να γίνονται περισσότερες από 3
επεµβάσεις κατά καλλιεργητική περίοδο για τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
Εναλλαγή µε τα επαφής ή τα (1) µε (2).

∆ραστική Ουσία

Εµπορικό Όνοµα

Αζοξυστροµπιν (1)

Quatris 25 SC

Κρεσοξυµ µεθυλ (1)

Srtoby 50 SC

Μετραφενον (1)

Vivando 50 SC

Προκυνανζιντ

Talendo 20 EC

Προµπινεµπ+Τραντιµενολ

Antracol compi 65/2 WP
Atemi 10 WG

Συπροκοναζολ
Caddy 10 WG
Altis 25 EW
Τεµπουκαναζολ
Fezan 25 EW και άλλα σκευάσµατα
Τριφλοξυστροµπίν (1)

Fliut 50 WG
Τοπας 20%

Πενκοναζολ (2)
Krill 10 EC
Μυκλοµιτοντανιλ (2)

Fast 10 EC

Φενµπουκοναζο (2)

Indar 5 EC

Επίσης για την αντιµετώπιση του ωιδίου ειδικά στην βιολογική καλλιέργεια του αµπελιού
µπορεί να χρησιµοποιηθεί εκτός από θειάφι και ο µύκητας Αµπελοµύκης κουσκουαλις (AQ
10 WG), µε δύο εφαρµογές σε απόσταση 7-10 ηµερών για να µπορέσει να εγκατασταθεί ο
µύκητας στην καλλιέργεια.

Σας υπενθυµίζουµε ότι η καταπολέµηση περονοσπόρου και ωιδίου είναι κυρίως
προληπτική. Η καταστολή των ασθενειών αυτών σε περίπτωση που έχουν εκδηλωθεί
είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι παραγωγοί κατά τη χρήση των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων θα πρέπει να διαβάζουν µε µεγάλη προσοχή και να εφαρµόζουν σχολαστικά τις
οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα και να παίρνουν τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής και
ασφάλειας τόσο κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος όσο και κατά τη
διάρκεια της εφαρµογής του χρησιµοποιώντας τα ατοµικά µέτρα προστασίας.

Ο
∆/ντης Αγροτικής Ανάπτυξης

Ν. Κρυονερίτης

