Avís
divendres, 28 / abril / 2017

ADV “TERRA ALTA”

nº

03/2017

Sobre VINYA, OLIVERA i AMETLLER
Són 1 pàgines
GLAÇADES
Els passats dies 21 i 22 d’abril es van produir glaçades que van afectar la comarca, bàsicament els
termes municipals d’Horta de Sant Joan i Caseres.
En els casos d’afectacions més greus, que se superi el 80% de brots, pot ser interessant repodar les
vinyes. 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
Tan bon punt les noves 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.
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 condicions que s’han donat durant el darrer període tardor-hivern han estat favorables per a la
maduració de les oòspores de míldiu, cosa que fa que haguem d’estar molt atents i veure com
evoluciona la meteorologia a partir d’ara.
Productes recomanats:
Coure Tribasic (NOVICURE), Oxiclorur Coure (CUPROCAFARO), Coure + Mancozeb
(CUPRODITHANE), Bentavalicarv + Mancozeb (VALBON)
ULL DE GALL O REPILO

OLIVERA

Ens trobem en període crític per les infeccions d’aquesta malaltia, de manera que es recomana
realitzar un tractament preventiu en cas de plogudes o humitats altes que afavoreixen les infeccions
d’aquesta malaltia. Mentre veieu lesions de repilo a la vostra finca cal que repetiu el tractament cada
4-5 setmanes.
Productes recomanats:
Compostos cúprics (CUPRODITHANE, DRYCOP 50, CALDO BORDALES RSR Dispers)
Dodina (SYLLIT), Bentiavalicarb (VALBON), Difeconazol (CORE), Trifloxistrobin (CONSIST)
PUGÓ VERD
A partir d’ara cal vigilar la presència de les primeres colònies de pugons en els brots tendres.

AMETLLER

Productes recomanats:
Imidacloprid (CONDIDENTE), Tau-Fluvalinato (MAVRIK 24)
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.
Productes recomanats:
Tiram (METARAM FLOW)
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