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Sobre VINYA, AMETLLER i OLIVERA
Són 1 pàgines

VINYA

AMETLLER

OLIVERA

MÍLDIU
Ja s’ha localitzat la primera taca al terme municipal de Gandesa. Com que estem tenint
una climatologia molt inestable i davant la possibilitat de més pluges per al cap de
setmana, es recomana tenir protegides les vinyes a aquells viticultors que no les tinguin.
Encara queda un premi per a qui localitzi la segona taca a la comarca de la Terra Alta, en
cas afirmatiu caldrà avisar als tècnics de les ADV o bé directament a aquest Servei sense
tocar del cep la part afectada.
CENDROSA
Per aquelles vinyes més endarrerides recordem que el primer tractament contra la malaltia
caldrà fer-lo tan bon punt les noves brotades vagin arribant als 15 cm.
PUGÓ VERD
A partir d’ara cal vigilar la presència de les primeres colònies de pugons en els brots
tendres.
BROT SEC O FUSICOCUM
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 es tendre fins a finals de maig.
VIROLLA O PIRAL
A les finques amb problemes, en aquest moment ja es pot fer el tractament contra aquesta
plaga, cal dirigir el tractament a la fusta preferentment amb pistola, als punts d’inserció de
rames, talls de poda, punt de l’empelt i berrugues. Es tracta d’una eruga que penetra per
les ferides i ens asseca o debilita les rames. La galeria que fa la larva va voltant la rama i
acaba tallant totalment la circulació de la saba. Es pot observar serradura fosca.
ULL DE GALL O REPILO
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.
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