ADV “TERRA ALTA”

Avís

nº

06/2016

dimarts, 24 / maig / 2016
Sobre VINYA, OLIVERA i AMETLLER
Són 1 pàgines

VINYA

OLIVERA

MILDIU
Ja s’han localitzat les primeres taques de míldiu i s’han detectat infeccions
secundàries a la Terra Alta.
Per tant, en varietats que estiguin aproximant-se a l’estat fenològic de
floració, que és el moment més sensible per a la malaltia, és aconsellable
fer un tractament abans del dijous, 26 de maig. En aquest estadi fenològic
s’aconsella utilitzar productes sistèmics o penetrants.
Cal mantenir protegides les vinyes d’agricultura ecològica amb compostos
cúprics durant el període de floració.
CENDROSA
Es recorda la importància dels tractaments preventius, el segon dels quals
s’ha de fer a l’inici de la floració si es fa amb productes líquids o en plena
floració si es fa amb sofre pols per espolvoreig.
ULL DE GALL O REPILO
Durant la primavera, especialment en temps humit i plujós, cal protegir els
arbres contra aquesta malaltia. Per tant, es recomana realitzar un
tractament preventiu en cas de pluges o humitats altes que afavoreixen
les infeccions d’Ull de gall. Mentre vegeu lesions de repilo a la vostra finca
cal que repetiu el tractament cada 4-5 setmanes.
PUGÓ VERD
Cal vigilar la presència de colònies de pugons en els brots tendres.

AMETLLER

BROT SEC
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.

INFORMACIÓ D’INTERÈS PER A USUARIS DEL SERVEI TÈCNIC ADV TERRA ALTA
Publicació dels avisos:
- contestador automàtic: telèfon 977421278 (opció 2)
- web: http://www.doterraalta.com/ca/serveis/ADV.php
Sol·licituds dels serveis i atenció tècnica personalitzada a:
Consell Regulador DO “Terra Alta”
Ctra. Vilalba, 31 ES 43780 GANDESA
T. 977421278 / F. 977421623 / info@doterraalta.com
Informació relacionada a:
Generalitat de Catalunya Servei de Sanitat Vegetal del DAAM

