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Sobre VINYA, OLIVERA i AMETLLER
Són 1 pàgines
GLAÇADES
Els últims dies hem tingut alguns episodis puntuals de glaçades en alguns punts de la
comarca. En cas d’afectacions greus, es recomana tornar a podar les vinyes sempre i
quan se superin el 80% de brots.
La quantitat de verema no té perquè ser més gran, però la distribució de la vegetació nova
que surti serà més correcta, per la qual cosa pot facilitar la propera poda d’hivern.
CENDROSA

VINYA

Tan bon punt les 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 l’aparició de taques. Si es detecten taques és important avisar a
l’ADV o al Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura sense arrencar la part
afectada del cep.
ULL DE GALL O REPILO
OLIVERA

Durant la primavera, coincidint amb la nova brotada, és important tenir els arbres protegits
de les possibles infeccions de repilo, sobretot si s’observen taques i es tornen a produir
pluges o humitats elevades.
PUGÓ VERD
A partir d’ara cal vigilar la presència de les primeres colònies de pugons en els brots
tendres.
BROT SEC O FUSICOCUM

AMETLLER

Durant el mes de maig si es donen períodes de pluges o mullenes cal protegir els ametllers
contra “brot sec”, especialment en les finques on l’any anterior van tenir un fort atac i/o amb
varietats sensibles.
TACA OCRE
A les finques amb problemes durant la campanya anterior recordem que és convenient de
fer un tractament des de que el fruit és tendre fins a finals de maig.
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