INCIDÈNCIA DE PSEUDOMONES – MONILIA A:
FRUITERS DE PINYOL
AMETLLERS
NOGUERS
La baixada de temperatures del passat 27 de març ha afectat de forma localitzada amb
pèrdua de producció total o parcial en finques de presseguers, nectarines, paraguaians,
ametllers i albercocs, situades en indrets on la baixada de temperatures va assolir els -1ºC
a -3 ºC durant algunes hores.
A la pèrdua de producció, cal afegir-hi els efectes indirectes de la gelada que són ruptures i
destrucció parcial de teixits, o microferides, pràcticament inapreciables, per on penetren
bacteris i espores de monilia, fusicoccum, cribat...
El resultat és que s'està apreciant, en fulles i branques mixtes, afeccions de bacteris i
malures afavorides per dies de continua pluja. En cas d’observar branques afectades de
monilia, s’han de tallar 3-4 cm per sota de la zona marcida i destruir-les fora de la parcel·la.
Per tant, cal intensificar amb caire preventiu més que curatiu, aplicacions de fungicides a
base de coure i augmentar les defenses amb Fosetil-Al.
RECOMANACIONS DE TRACTAMENTS

Producte
MAFA COPPER

Fosetil-Al

Dosi

Observacions

250 cc/Hl Conté 6% de Cobre complexat amb AHG (àcid
Heptaglucèmic). Registrat per a fruiters i olivera. Te
poder penetrant i és actiu sobre bacteris i fongs.
Feu 2 aplicacions. És compatible amb d’altres
productes però aconsellem comprovar-ho.
250 g/Hl Augmentar defenses: enfront la incidència de
o bacteris i fongs, en especial els que afecten el
5 kg/Ha (via rec) sistema radicular.

Autoritzacions de Fosetil-Al segons registre.
Marca
Empresa
Cultius registrats
ALFIL
Afrasa
Noguer
Fruits de llavor
Vinya
NUFOSIL
Nufarm
Fruits de llavor
Vinya
ALIETTE WG
Bayer
Fruits de llavor
Presseguer/Nectarina

Dosi g/Hl Núm. Aplicacions
250-300
2

250-300

2

250-300
250

2a3
2

Tenim tots aquets productes a la seva disposició, assessorament i experiència del nostre
tècnic per a fer front als problemes que incideixen especialment en els cultius de Fruites
de Pinyol, Llavor, Ametllers i Noguers. Consulteu a la nostra pàgina web.
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