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Sobre VINYA, OLIVERA i AMETLLER
Són 2 pàgines
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.
El segon tractament s’aconsella fer-lo a l’inici de floració si es fa amb líquid o en
plena floració si es fa amb sofre en pols per espolvoreig.

VINYA

Productes recomanats:
Azoxistrobin (CONSIST), Sofre Flow (THIOPRON), Sofre mollable
(MICROTHIOL)
Ciflufenamida (GUANTE), Quinoxifen (ARIUS), Metil-dinocap (KARATHANE
STAR)
Tebuconazol (SONG), Tridimenol (AMALTEA), Tetraconazol (DOMARK EVO)
MÍLDIU
Les pluges d’aquesta setmana poden provocar l’aparició de les primeres taques
de míldiu en aquelles vinyes amb brots de més de 10 cm. Tot i que no s’ha
constatat la presència de taques a la comarca, es recomana realitzar un primer
tractament preventiu.
Cal estar molt atents a la possible aparició de les primeres taques i, en cas
afirmatiu, avisar immediatament a l ‘ADV o al Servei de Sanitat Veetal del
Departament d’Agricultura.
Productes recomanats:
Coure Tribasic (NOVICURE), Oxiclorur Coure (CUPROCAFARO), Coure +
Mancozeb
(CUPRODITHANE), Bentavalicarv + Mancozeb (VALBON)
ULL DE GALL O REPILO
Durant la primavera, coincidint amb la nova brotada, es 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.

OLIVERA

Productes recomanats:
Compostos cúprics (CUPRODITHANE, DRYCOP 50, CALDO BORDALES RSR
Dispers)
Dodina (SYLLIT), Bentiavalicarb (VALBON), Difeconazol (CORE), Trifloxistrobin
(CONSIST)

PUGÓ VERD

AMETLLER

A partir d’ara cal vigilar la presència de les primeres colònies de pugons en els brots
tendres.
TACA OCRE
A les finques amb problemes durant la campanya anterior recordem que és convenient fer
un tractament des de que el fruit es tendre fins a finals de maig.
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.
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