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ADV “TERRA ALTA”

nº

22/2017

Sobre VINYA i OLIVERA
Són 1 pàgines
AVÍS SOBRE L’APLICACIÓ DE PRODUCTES FUNGICIDES
Recordem que com a mesura necessària per a evitar possibles alteracions en la
fermentació, dins els 21 dies abans de la verema no es poden fer tractaments amb
productes fungicides.
VINYA

CENDROSA
S’observa presència de la malaltia en algunes vinyes. Cal estar atents sobretot en
varietats sensibles per renovar la protecció si es detecta presència de la mateixa.
Productes recomanats:
Quinoxifen (ARIUS), Ciflufenamida (GUANTE), Sofre mullable (MICROTHIOL), Sofre
espolvoreig (NOVAZUFRE), Metil-dinocap (KARATHANE)
MOSCA DE L’OLIVA
Estem en vol de primera generació i tal com es va avisar la setmana passada, en tots
els punts de control de la Terra Alta s’observa oliva picada en varietats d’oliva
grossa. De manera que es va recomanar realitzar un tractament a tot l’arbre amb un
producte larvicida a les varietats primerenques que primer es piquen com Empeltre,
Farg, Gordal, Sevillenc, Fulla de Salze, etc, a partir del passat dia 28 de juliol.

OLIVERA

Pel que fa a l’oliva arbequina en la majoria de punts de control encara no es detecta
oliva picada i en la resta els índexs de picada són molt baixos. Per tant, no es
recomana realitzar cap tipus de tractament.
Productes recomanats:
ROGOR (Dimetoat 40%), FOSDAN 50 PM (Fosmet 50%), EPIK (Acetamiprid 20%),
FAKIR (Deltametrina 2.5%)

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.

