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Fruita seca i fruiters, Vinya, Cítrics, Horta i Forestals

Fruita seca i fruiters
Tractament a caiguda de fulla
És recomanable realitzar un tractament a caiguda de fulla amb compostos cúprics i fungicides
orgànics per evitar l’entrada de fongs i bacteris causants de malalties, especialment si es
donen condicions de pluges.

Vinya
Malalties de fusta
Les ferides produïdes durant la poda de la vinya, son els llocs per on penetren els fongs que
posteriorment causaran les malalties de la fusta. Com actualment no hi han mètodes ni
productes curatius, són d’especial importància les següents mesures preventives:





Podar aviat les vinyes més afectades
Sempre que es pugui, cal evitar fer ferides grosses. En el cas de ser necessari fer-les,
és convenient aplicar algun producte protector localitzat sobre les mateixes ferides.
Evitar períodes d’humitats altes per realitzar la poda.
Eliminar i cremar els braços i els ceps morts

Cítrics
Aigualiment dels fruits (Phytophthora sp.)
Cal realitzar un tractament si es produeixen pluges o humitats ambientals continuades.
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Horta
ENCIAM I ESCAROLA: Botrytis i Sclerotinia, API: Septoria
Les condicions climàtiques actuals, afavoreixen l’aparició de malalties, per la qual cosa, cal
estar atents i prendre mesures adequades per mantenir els cultius protegits

Forestals
Processionària del pi
En el cas de detectar la presència de la plaga cal fer el tractament el més ràpid possible. A
mesura que les erugues siguin més grans i les típiques bosses més visibles, els danys
s’incrementen i l’eficàcia dels tractament anirà disminuint.
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