ADV “TERRA ALTA”

Avís

nº

07/2021

dimarts, 11 / maig / 2021
Sobre VINYA, OLIVERA i AMETLLER
Són 1 pàgines

VINYA

OLIVERA

AMETLLER

CENDROSA
Tan bon punt les noves brotades tinguin uns 15 cm de brotació o bé hi hagi
de 4 a 5 fulles desplegades, es recomana iniciar la seva protecció. S’ha de
tenir present que per ser efectiu el sofre en pols es precisen de temperatures
superiors als 18 ºC.
MÍLDIU
Cal estar molt atents a la possible aparició de les primeres taques i, en cas
de detectar-ne, avisar immediatament a l’ADV. Com cada any es premiaran
la primera i segona taca de la comarca.
ULL DE GALL O REPILO
Cal fer el tractament si es veuen taques a les fulles i repetir-lo cada 4-5
setmanes si es continuen veien símptomes. En cas de plogudes o humitats
altes que afavoreixen les infeccions cal que realitzeu un tractament
preventiu. Si plou mes de 15-20 litres/m2 s’ha de repetir el tractament ja que
el fungicida s’haurà rentat.
PRAYS
En arbres joves (1 a 5 anys) si detecten símptomes de la plaga (menjada la
part més tendra dels brots nous, larves o defecacions) és el moment de fer
el tractament. Per arbres en producció, els danys que ocasiona aquesta
plaga en floració no justifica el tractament.
TACA OCRE
A les finques amb problemes durant la campanya anterior, recordem que és
convenient el fer un tractament des de que el fruit és tendre fins a finals de
maig.
PUGÓ VERD
Cal vigilar la presència de les primeres colònies de pugons en els brots
tendres.
BROT SEC O FUSICOCCUM
Durant el mes de maig, si es donen períodes de pluges o mullenes, cal
protegir els ametllers contra el “brot sec”, especialment les finques on l’any
anterior van tenir un fort atac i/o amb varietats sensibles.
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