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Sobre VINYA, OLIVERA i AMETLLER
Són 1 pàgines

VINYA

OLIVERA

AMETLLER

CONFUSIÓ SEXUAL
A les zones primerenques de la Terra Alta encara es pot esperar una setmana a
instal·lar els difusors i dos setmanes a les zones tardanes. Algunes de les
recomanacions de la instal·lació dels difusor són:
- S’ha de tenir en compte les característiques de cada parcel·la per tal de col·locar
els difusors i fer-ho segons les recomanacions de cada tipus de difusor i marca.
- Els difusors poden resultar irritants en contacte amb les mucoses, per la qual
cosa es recomana la utilització de guants.
- És important que hi hagi una superfície gran de zona de confusió per obtenir
millors resultats.
CORC DE L’OLIVERA
Per tal d’evitar possibles afectacions d’aquesta plaga, és recomanable que quan
hagin finalitzat les feines de tallar les branques trencades i la poda, es realitzi una
trituració o un picat fi (< 10 cm) d’aquestes o la seva crema en el mateix camp, i
la llenya s’emmagatzemi en llocs tancats preferentment fora dels camps d’olivera.
Més informació:
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag02_sanitat_vegetal/ag0
2_02_plagues/documents_plagues/fitxers_estatics/fitxa_72_corcs_olivera.pdf
MONILIA: varietats en floració
A les finques que presenten problemes per aquesta malaltia, cal realitzar un
tractament a inici de floració. En presència d’humitats o pluges cal repetir-lo a plena
floració.
PUGÓ VERD: Varietats en post-floració
Així que les varietats més primerenques quedin lliures de les despulles florals o
“collarí”, i es vegi l’ametlló com l’ungla, es recomana realitzar el seu control.
Aprofitant aquest tractament es recomana afegir un fungicida contra arrufat i cribat.
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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