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 Perera
S’està iniciant la 3ª Generació de Psila, es recomana tractar quan ens trobem entre el
màxim de posta i inici d’eclosió de larves.
ROMECTIN
a 100 cc/Hl

Comercial Química Massó S.A.

www.massoagro.com
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Recordar la necessitat d’emulsionar ROMECTIN amb Ivenol (oli parafínic) o
amb un bon coadjuvant, abans incorporar el producte a l’aigua de tractament.
Es pot barrejar amb algun dels insecticides següents per control de pugons o
carpocapsa:
DANTOP 50 WG
a
15 gr/Hl (a Dosi màxima de 225 grs/Ha, controla
Psila. Una única aplicació per campanya)
AKIRA
a
50-75 grs/Hl (Carpocapsa)
SUMICIDIN
a
50-100 cc/Hl (Carpocapsa)
Si es donen condicions climàtiques favorables de Motejat caldrà tractar aquelles
varietats sensibles (Blanquilla, Magallona, etc).
MASSOCUR 12,5 EC
a
50 cc/Hl
DACONIL 50 SC
a 250 cc/Hl
CAPTAN 47,5 Massó
a 250 gr/Hl
Continuar els tractaments preventius de Stemphilium a varietats com Conference,
Alexandrina, Abatte Fetel, Flor d’hivern, efectuant tractaments periòdics amb:
DACONIL 50 SC
a
250 cc/Hl
IPRODIONA
a
100-150 cc/Hl

 Pomera
Cal continuar amb la protecció de les plantacions del atac de Carpocapsa. El llindar de
tractament en trampa Delta és de 3 adults/trampa/setmana. Caldrà efectuar els
tractaments quan es superi aquest llindar.
AKIRA
a
50 grs/Hl
SUMICIDIN
a
50-100 cc/Hl.
ASPID 50 WP (imprescindible acidificar l’aigua de tractament amb W.Standard ó Potasio)
Si es supera els 20 adult/trampa/setmana, barrejar Aspid amb Akira o Sumicidin.
Aquelles plantacions amb presència de taques de motejat en fulles i/o fruits s’hauran
d’anar protegint fins a collita, es pot emprar
MASSOCUR 12,5 EC
a
50 cc/Hl
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DACONIL 50 SC

a

250 cc/Hl

CAPTAN 47,5 Massó

a

250 gr/Hl

En les finques que no s’observi la presència de motejat, només s’hauran de tractar si es
produeix un perill greu de la malaltia, tot i que s’ha de continuar protegint contra
Cendrosa.

Dpt. Desenvolupament i Marketing

MASSOCUR 12,5 EC

a

40-60 cc/Hl

Cal vigilar les finques amb antecedents i/o problemes d’Aranya (Panonichus ulmi,
Tetranychus urticae), i tractar amb algun dels següents productes:
MILBEKNOCK

a

100-150 cc/Hl

Afegir un penetrant en cas de forta presència d’aranya que ajudi a penetrar el
producte a la fulla i evitar la degradació per la llum. No barrejar amb Daconil.
ROMECTIN

a

100 cc/Hl

Recordar la necessitat d’emulsionar ROMECTIN amb Ivenol (oli parafínic) o
amb un bon coadjuvant, abans incorporar el producte a l’aigua de tractament.
Tractaments preventius Bitter-pit

Comercial Química Massó S.A.

www.massoagro.com

S’ha d’aportar calci de manera regular per elevar el contingut d’aquest element mineral
en els fruits. Es poden aplicar algun dels següents productes:
WELGRO CALCIO (Via foliar)

200-300 cc/Hl

PROUSAL (Via goter)

1-2 Lts./Tm de producció esperada repartit durant
el període que va de quallat fins 40-50 dies desprès

PROUSAL ACTIVE (via goter)

20-40 Lts/Ha segons necessitats. A mes te efecte
netejador de canonades

 Presseguer, Nectarina , Prunera i Albercoquer
Durant tot el mes de juny s’han de protegir les finques contra les larves d’Anàrsia i
Grafolita, tractament que caldrà repetir cada 10 – 15 dies, segons el nivell de plaga, i
sempre que es superin el llindar de 7 adults/trampa/setmana en cas d’Anàrsia, i de 14
adults/trampa/setmana en Grafolita, en captures d’adults en trampa Delta.
AKIRA

a

50 grs/Hl

La presència de Mosca de la Fruita (Ceratitis), en aquests moments és nul·la, però
caldrà està alerta de les captures en trampes i efectuar un tractament a totes les
varietats que estiguin pròximes a collir.
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En plantacions que es trobin en fase de formació, continuar amb el control de pugó i
Mosquit verd (Empoasca sp.). Aquest tractaments també es eficaç pel control de
Capnodis (Capgros).
DANTOP 50 WG
a
12,5 grs/Hl (140 grs/Ha)
En les varietats pròximes a collita, vigileu els fongs de Podrits de fruits (Botritis,
Monilia, Rizopus), és recomana el següent calendari de tractaments:
1º) 30 dies abans de collita
DACONIL 50 SC
a 250 cc/Hl T.S. 15 dies en Albercoquer i Presseguer
2º) 15 dies abans de collita
IPRODIONA Massó a 150 cc/Hl T.S. 3 dies en Albercoquer, Presseguer
+
14 dies en Prunera
DACONIL 50 SC
a 250 cc/Hl T.S. 15 dies en Albercoquer i Presseguer
3º) 3-5 dies abans de collita
IPRODIONA Massó a 150 cc/Hl
T.S. 3 dies en Albercoquer, Presseguer

 Fruiters en General.
Durant aquest mes es pot el tractar contra Mal de coll (Phytophtora cactorum), i
Xancres de coll, amb:
ALEXIN 95 PS
a 250 gr/Hl (via foliar
ALEXIN 95 PS
a 2,5 Kg/Ha (via reg localitzat)

 Olivera
A les zones on el Prays es plaga important, quan s’iniciï l’eclosió de la 2ª Generació, que
es la que ataca directament a l’oliva, i provoca la caiguda de l’oliva a finals de Setembre
(Caiguda de Sant Miquel). Es pot emprar algun dels següents productes:
ASPID 50 WP
a
200 grs/Hl (imprescindible afegir Welgro Standard per
ó

acidificar el pH de l’aigua).

QUIMATO 40

a

100-150 cc/Hl

En plantacions joves (1 – 3 anys) cal estar atents als atacs de Glifodes, els productes
anteriors també serveixen per aquesta plaga

- CAL RESPECTAR EL TERMINI DE SEGURETAT

DELS PRODUCTES FITOSANITARIS –
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