Ανεκτικότητα στο ωίδιο
IR: Leveillula taurica (Lt)
Διαφορετικοί βαθμοί εξειδίκευσης υπάρχουν στις σχέσεις μεταξύ φυτών και παρασίτων ή παθογόνων.
Η αναγνώριση μιας τέτοιας ιδιαιτερότητας απαιτεί γενικά τη χρήση εξαιρετικά περίπλοκων αναλυτικών
μεθόδων. Η αναγνώριση του εάν ένα φυτό υπόκειται σε παράσιτο ή παθογόνο ή όχι, μπορεί να εξαρτάται
από την χρησιμοποιούμενη αναλυτική μέθοδο. Γενικά, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ιδιαιτερότητα
των παρασίτων ή των παθογόνων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το χρόνο και τον χώρο, εξαρτάται
από περιβαλλοντικούς παράγοντες και ότι μπορεί να προκύψουν νέοι βιοτύποι παρασίτων ή νέες φυλές
παθογόνων ικανές να ξεπεράσουν την ανεκτικότητα που μπορεί να προκύψει.
Ανοσία: ένα φυτό δεν προσβάλλεται και δεν εμφανίζει συμπτώματα από το συγκεκριμένο παράσιτο.
Ανεκτικότητα: η ικανότητα μιας ποικιλίας ενός φυτού να περιορίσει την εξέλιξη και την ανάπτυξη του
συγκεκριμένου παρασίτου ή παθογόνου και/ή τη ζημιά που προκαλείται όταν συγκρίνεται με ευπαθείς
ποικιλίες φυτού κάτω από παρόμοιες περιβαλλοντικές συνθήκες και αυξημένους πληθυσμούς παρασίτων.
Οι ανεκτικές ποικιλίες μπορεί να παρουσιάσουν κάποια συμπτώματα ασθένειας ή ζημιά κάτω από πολύ
αυξημένους πληθυσμούς παρασίτων.
Δύο επίπεδα ανεκτικότητας ορίζονται:
• Υψηλή / τυπική ανεκτικότητα (HR *): ποικιλίες φυτών που περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη και
ανάπτυξη του συγκεκριμένου παρασίτου ή του παθογόνου κάτω από κανονικούς πληθυσμούς παρασίτων
ή παθογόνων όταν συγκρίνονται με ευπαθείς ποικιλίες. Αυτές οι ποικιλίες φυτών μπορούν,παρόλ’ αυτά, να
παρουσιάσουν μερικά συμπτώματα ή ζημιά κάτω από πολύ αυξημένους πληθυσμούς παρασίτων.
Μέτρια / ενδιάμεση ανεκτικότητα (IR *): ποικιλίες φυτών που περιορίζουν την εξέλιξη και την ανάπτυξη
του συγκεκριμένου παρασίτου ή του παθογόνου, αλλά μπορεί να παρουσιάσουν ένα μεγαλύτερο εύρος
συμπτωμάτων ή ζημιάς συγκρινόμενες με ποικιλίες με υψηλή ανεκτικότητα. Οι ποικιλίες φυτών με
μέτρια ανεκτικότητα θα δείχνουν ακόμα λιγότερα σοβαρά συμπτώματα ή ζημιά από ότι οι ευπαθείς
ποικιλίες φυτών όταν αναπτύσσονται κάτω από παρόμοιες περιβαλλοντικές συνθήκες ή / και αυξημένους
πληθυσμούς παρασίτων.
Ευπάθεια: είναι η αδυναμία μιας ποικιλίας φυτών να περιορίσει την εξέλιξη και την ανάπτυξη ενός
συγκεκριμένου παρασίτου ή παθογόνου.
• Εάν ένας κωδικός ανεκτικότητας μιας συγκεκριμένης ποικιλίας αναφέρεται σε ορισμένους βιοτύπους
παρασίτων ή φυλές παθογόνων για τους οποίους υποστηρίζεται η ανεκτικότητα, αυτό σημαίνει ότι
δεν υφίσταται καμία ανεκτικότητα σε άλλους βιοτύπους ή φυλές του ίδιου επιβλαβούς ή παθογόνου
παράγοντα.
• Εάν σε έναν κωδικό ανεκτικότητας δεν γίνεται αναφορά σε βιοτύπους παρασίτων ή φυλές παθογόνων
για τους οποίους υποστηρίζεται η ανεκτικότητα, αυτό σημαίνει ότι η ανεκτικότητα υποστηρίζεται μόνο σε
ορισμένους ειδικούς τύπους βιοτύπων παρασίτων ή παθογόνων φυλών.
Οι περιγραφές, εικονογραφήσεις, συμβουλές καλλιέργειας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία της Rijk
Zwaan όπως σχετικά με τις ημερομηνίες λήξης, σποράς, φύτευσης και συγκομιδής, βασίζονται με όσο το
δυνατόν περισσότερη ακρίβεια στην εμπειρία των πειραματικών και στην πράξη. Παρόλ’ αυτά, η Rijk
Zwaan δε δέχεται σε καμία περίπτωση ευθύνη για ζημιές που έχουν προκύψει από τη χρήση τέτοιων
περιγραφών, εικονογραφήσεων, συμβουλών καλλιέργειας και πληροφοριών. Ο ίδιος ο αγοραστής/χρήστης
είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη αποθήκευση αυτών των σπόρων και θα κληθεί να ορίσει αν τα
προϊόντα και οι συμβουλές καλλιέργειας είναι κατάλληλες να χρησιμοποιούνται για τις προγραμματισμένες
καλλιέργειες και κάτω από τις συνθήκες της περιοχής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
δήλωση ανεκτικότητας, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.rijkzwaan.com. Το ότι κάποιο υβρίδιο
συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το φυλλάδιο δεν σημαίνει αυτόματα ότι αυτό το υβρίδιο είναι διαθέσιμο για
εμπορικούς σκοπούς. Μπορεί να είναι διαθέσιμο μόνο για πειραματικά. Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία (www.rijkzwaan.gr). Οι εικόνες σε αυτή την έκδοση δείχνουν
τους τύπους στους οποίους ανήκουν τα υβρίδια που αναφέρονται και όχι όλα τα υβρίδια. Αυτές οι εικόνες
δεν αποτελούν καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την απόδοση των καλλιεργειών.
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Υβρίδια πιπεριάς με ανεκτικότητα (IR)
στο ωίδιο (Leveillula taurica / Lt)

Τα πλεονεκτήματα του
Lt Defense

1. Λιγότερα χημικά,
χαμηλότερα επίπεδα
υπολειμμάτων
Λιγότερος ψεκασμός
ισοδυναμεί με μειωμένο κόστος
παραγωγής και καλύτερες
συνθήκες εργασίας. Η χρήση
λιγότερων χημικών σημαίνει
επίσης χαμηλότερο επίπεδο
υπολειμμάτων ώστε να
ανταποκρίνεται καλύτερα στις
απαιτήσεις των καταναλωτών. Ο
βιολογικός σας έλεγχος θα είναι
πιο επιτυχής και θα μειώσετε
τους σχετικούς ψεκασμούς
υποστηρίζοντας τον βιολογικό
έλεγχο των παρασίτων.

Ποικιλίες
Avante RZ F1

Green blocky

Briot RZ F1

Hungarian Wax

Idolisa RZ F1

Kapya

Nagano RZ F1

Red blocky

Nirvin RZ F1

Red blocky

Pyramis RZ F1

Hungarian Wax

Sibelius RZ F1

Green blocky
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2. Λιγότερο άγχος
για εσάς και τα φυτά,
καλύτερη απόδοση
Η καλλιέργειά σας παραμένει
πιο υγιής και πιθανότατα να
έχετε καλύτερη απόδοση.
Τα επίπεδα ανεκτικότητας
καθυστερούν πιθανές μολύνσεις,
και αυτό σας δίνει περισσότερο
χρόνο για να αντιδράσετε και
μειώνει τους κινδύνους της
μειωμένης απόδοσης. Αυτό είναι
περισσότερη ασφάλεια για εσάς.
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3. Μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής στο
πλαστικό κάλυψης
θερμοκηπίου,
εξοικονόμηση
κόστους
Επειδή το θείο επηρεάζει
την ποιότητα του πλαστικού
κάλυψης του θερμοκηπίου,
χρησιμοποιώντας λιγότερο
θείο για να ελέγξετε το ωίδιο
σημαίνει επίσης ότι θα αλλάζετε
το πλαστικό σας λιγότερο συχνά.
Αυτό εξοικονομεί κόστος και
συνεισφέρει σε ένα καλύτερο
περιβάλλον μειώνοντας τα
απόβλητα και τα αποτυπώματα
άνθρακα.

