
SANITAT VEGETAL

NOTA ACLARIDORA: NOTA ACLARIDORA: NOTA ACLARIDORA: NOTA ACLARIDORA: L’ametler no és un fruiter de pinyol i així d’explícitament ho manifesta el Ministeri

d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Per aquest motiu i davant de les creixents consultes sobre això, hem

d’aclarir que el fet que un producte fitosanitari estiga autoritzat per a fruiters de pinyol, no implica la seua

autorització en el cultiu de l’ametler.

MoníliaMoníliaMoníliaMonília (Monilinia spp)

En aquelles parcel·les amb danys de monília en campanyes anteriors, es recomana realitzar un tractament des de

l’obertura de les primeres flors fins a la caiguda de pètals.

Matèries actives: compostos de coure, folpet, mancozeb, metil-tiofanat.

Pugó Pugó Pugó Pugó verdverdverdverd    (Myzus persicae)

En el moment fenològic de caiguda de pètals es recomana fer un tractament contra aquest pugó. El dit tractament

ens pot servir per a controlar anàrsia i erugueta.

Productes aficides: midacloprid*, pirimicarb, tiametoxan*.

* Neonicotinoides: no apliqueu en prefloració.

Perdigonat i taca ocrePerdigonat i taca ocrePerdigonat i taca ocrePerdigonat i taca ocre (Coryneum beyerinckii y Polystigma ocraceum)

Les infeccions d’aquests fongs solen produir-se des de la caiguda de pètals fins a finals de maig. Els danys poden

ser importants si durant aqueix període es produeixen pluges o rosades freqüents, per la qual cosa es recomana

realitzar almenys dos tractaments preventius contra aquests fongs durant el mencionat període. El primer es pot

fer coincidir amb el del pugó verd.

Matèries actives (perdigonat): compostos de coure, folpet, metil-tiofanat, ziram.

Matèries actives (taca ocre): captan, tiram.

NOTA:NOTA:NOTA:NOTA: Hi ha piretroides autoritzats contra les plagues mencionades en el Butlletí i que poden ser utilitzades si

l’agricultor ho creu convenient; no obstant això, hem estimat no recomanar-les en aquests moments per la seua

toxicitat sobre fauna útil, especialment fitoseids. Els dits piretroides es podrien utilitzar en estats fenològics més

avançats (pròxims a la recol·lecció) aprofitant els seus avantatges, com l’acció de xoc, i els seus curts terminis de

seguretat.
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