Avís del dia: 19 d’octubre de 2017
Avís 38/2017
Cultius:

Olivera, fruiters i presseguer i ametller
Olivera
Mosca de l’olivera
Les temperatures es mantenen altes per l’època en que ens trobem, aquestes condicions encara
són força favorables per l’atac de la mosca.
En els últims controls efectuats, tot i que les poblacions són baixes, en aquelles parcel·les amb
molta producció i/o en 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 de
dissabte dia 21 d’octubre.
Recordem que és obligatori respectar els terminis de seguretat entre el tractament i la collita, tal i
com s’indica a l’etiquetat dels productes.
En agricultura ecològica cal mantenir protegides les plantacions.

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.

Fruiters:
Caiguda de fulla
Les ferides que es produeixen en caure les fulles poden ésser la via d’entrada de part de les
malalties que ens afectaran la propera campanya, de manera que es recomana protegir aquestes
ferides amb derivats cúprics.

Presseguer i ametller
Brots 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.

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat
Enllaços d’interès:
Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres
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