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Sobre VINYA, OLIVERA i AMETLLER
Són 1 pàgines

VINYA

OLIVERA

AMETLLER

CONFUSIÓ SEXUAL
Durant l’època de poda és un bon moment per retirar els difusors de confusió
sexual i així no es deixen residus a la parcel·la. Podeu consultar al vostre
distribuïdor per saber on s’han de dipositar els difusors recollits.
MALALTIES DE FUSTA
Les ferides produïdes durant la poda és per on accedeixen els fongs que causen
les malalties de fusta. Actualment no existeixen mitjans de lluita curatius, pel qual
son d’especial importància les mesures preventives següents:
• Recordem podar aviat les vinyes més afectades i desinfectar les tisores
utilitzades.
• Eliminar i destruir els braços i els ceps morts.
• Fer una poda racional, minimitzant en la mesura del possible la
realització de ferides grosses.
• Evitar períodes plujosos o humits per realitzar la poda.
• En el cas de fer prepoda, picar la fusta el més petita possible i
incorporar-la al terra.
• Aplicar algun protector o màstic sobre les ferides de poda.
NEVADA
Degut a la nevada d’aquests darrers dies a la Terra Alta, l’excés de neu
acumulada en els arbres ha provocat el trencament de les rames, per la qual cosa
es recomana fer un tall net a les rames afectades i si es creu convenient es poden
segellar amb pasta cicatritzant.
ARRUFAT I CRIBAT: Varietats primerenques en prefloració
En aquelles parcel·les en què la campanya passada s’hagi produït una forta
afectació d’arrufat o cribat cal realitzar la protecció des de l’estadi B (borró inflat)
fins a caiguda de pètals.
VESPETA DE L’AMETLLER
S’ha detectat a Catalunya, el 2019 a Tarragona (Conca del Barberà) i a Lleida
(Urgell i Garrigues). El símptoma més característic és la presència d’ametlles
buides i momificades, de mida més petita, que s’ennegreixen i romanen a l’arbre
desprès de la collita. En arribar la primavera s’observa l’orifici de sortida de l’adult.
Les pèrdues poden ser elevades en varietats dolces o de closca tova. Si teniu
qualsevol sospita de parcel·la afectada cal que contacteu amb l’ADV.
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