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 FRUITERS EN GENERAL
Durant el període de caiguda de fulla es produeixen petites ferides per on poden
penetrar fongs i bacteris com: Monilia, Cribat, Cytospora, Fusicocum, Abolladura, en
Fruiters de pinyol, i Motejat, Septoria, Stemphilium, Xancres, Pseudomones, etc, en
Fruiters de llavor, que es veuen afavorides per pluges, rosades i boires.
Per altra banda i donat el increment de casos detectats de FOC BACTERIÀ en Perera i
Pomera fa mes necessari que mai els tractaments de caiguda de fulla amb Coure, que mes
a mes ens serviran pel control de les malalties esmentades anteriorment:
COBRE NORDOX® 75 WG
1er
2on
3er

200 grs/Hl

Inici caiguda de Fulla
50% de Caiguda de Fulla
100% de Caiguda de Fulla

Per el control de la Bacteriosis (Xantomonas pruni) en plantacions de Fruiters de pinyol
es recomana efectuar 2 tractaments a caiguda de fulla els quals cal complementar amb
un tractament quan s’inflin els borrons de flor (Estadi A-B, finals de Gener-Febrer) i un
altre a botó rosa (Estadi E) també amb COBRE NORDOX® 75 WG
En aquelles finques amb problemes greus de Motejat i/o Stemphilium durant la passada
campanya fruitera es molt recomanable afegir al 2º ó 3er tractament: UREA FOLIAR a
una dosi de 5 kg/Hl., segons problemàtica, per tal de contribuir a la descomposició de les
fulles.
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 OLIVERA
En moltes zones s’ha començat ja la recol·lecció de les olives.
En aquest butlletí us volem fer memòria que resulta imprescindible tractar amb
fungicides cúprics desprès de recol·lecció mecànica, a fi efecte de cicatritzar les
ferides que provoca la maquinaria de recol·lecció, principalment aquelles recol·lectades
amb màquines vibradores.
Tractar d’immediat desprès de la collita amb:
COBRE NORDOX 75 WG

200 grs/Hl
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