ADV “TERRA ALTA”

Avís

nº

07/2020

dilluns, 25 / maig / 2020
Sobre VINYA, OLIVERA i AMETLLER
Són 1 pàgines

VINYA

OLIVERA

AMETLLER

CENDROSA
El segon tractament contra la malaltia s’haurà de fer a inici de floració si
s’utilitzen productes líquids i en plena floració si es fa amb sofre amb pols.
MÍLDIU
Després de les pluges d’avui dilluns i tenint en compte que ens trobem en
el període de floració i mullenes matinals, cal renovar la protecció en les
finques on apareixen taques i raïms afectats.
Cal anar renovant els tractaments a mesura que s’acabi la persistència
dels productes que s’han utilitzat, recordem la persistència dels
tractaments:
- De contacte: persistència 7 dies.
- Penetrant: persistència 10 dies.
- Sistèmic: persistència 12 dies.
ULL DE GALL O REPILO
Cal fer tractament si es veuen taques a les fulles i repetir-lo cada 4-5
setmanes si es continuen veien símptomes. En cas de pluges o humitats
altes que afavoreixen les infeccions cal que realitzeu un tractament
preventiu. Si plou més de 15-20 litres/m2 s’ha de repetir el tractament ja
que el fungicida s’haurà rentat.
TACA OCRE
A les finques amb problemes durant la campanya anterior recordem que
és convenient de fer un tractament des de que el fruit es tendre fins a
finals de maig.
BROT SEC O FUSICOCUM
Si es donen períodes de pluges o mullenes cal protegir els ametllers,
especialment en les finques on l’any anterior van tenir un fort atac i/o amb
varietats sensibles.
PUGÓ VERD
A partir d’ara cal vigilar la presència de les primeres colònies de pugons
en els brots tendres.
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