Avís
divendres, 20 / octubre / 2017
ADV “TERRA ALTA”

nº

26/2017

Sobre OLIVERA i AMETLLER
Són 1 pàgines
MOSCA DE L’OLIVA
Les temperatures es mantenen altes per l’època en què ens trobem, aquestes condicions
encara són força favorables per l’atac de la mosca.
En els últims controls efectuats, tot i que els poblacions són baixes, en aquelles parcel·les amb
molta producció i/o varietats de maduració més tardana en què l’oliva encara es troba groga o
rogenca s’observa un augment de picada nova. Per tant, en aquestes finques si s’ha previst
iniciar la collita de mitjans novembre en endavant, es recomana realitzar un nou tractament a
partir del proper dissabte, 21 d’octubre.

OLIVERA

Recordem que és obligatori respectar els terminis de seguretat entre el tractament i la collita,
tal i com s’indica en l’etiqueta dels productes.
Productes recomanats:
ROGOR (Dimetoat 40%), FOSDAN 50 PM (Fosmet 50%), EPIK (Acetamiprid 20%), FAKIR
(Deltametrina 2.5%)
REPILO O ULL DE GALL
Amb la climatologia actual, pluges i mullenes matinals, el risc que es produeixin infeccions
d’aquesta malaltia ha augmentat. Per tant, es recomana aprofitar el tractament anterior per tal
de protegir els arbres contra aquesta malaltia.
Productes recomanats:
DRYCOP 50 WG (Oxiclorur Coure 50%), CUPER PLUS (Oxiclorur Coure 17,5% + Mancozeb
22,5%), CALDO BORDALÈS RSR Dispers (Caldo bordalès 20%).
BROT SEC
En les parcel·les o varietats que presenten majors problemes d’aquesta malaltia es recomana
addicionar-hi un fungicida orgànic que presenti efecte contra la mateixa, a més dels derivats
cúprics, en el moment de caiguda de fulla.

AMETLLER
Productes recomanats:
ENOVIT METIL (Metil Tiofanat 70%), DRYCOP 50 WG (Oxiclorur Coure 50%), NIVOCURE
Dispers (Coure Tribasic 40%).
INFORMACIÓ D’INTERÈS PER A USUARIS DEL SERVEI TÈCNIC ADV TERRA ALTA
Publicació dels avisos:
- web: http://doterraalta.com/advta/
- eBando: #DOTERRAALTA
Sol·licituds dels serveis i atenció tècnica personalitzada a:
Consell Regulador DO “Terra Alta”
Ctra. Vilalba, 31 ES 43780 GANDESA
T. 977 196 006 / M. 675 197 170 (Jordi) / info@doterraalta.com
Informació relacionada a:
Generalitat de Catalunya Servei de Sanitat Vegetal del DAAM
Amb el suport de Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

