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Data: 4 - 4- 2016
PRESSEGUER - NECTARINA:
GRAFOLITA:
En aquest moment ha començat el vol de la 1ª
generació de GRAFOLITA a la nostra zona i s’estan
observant vols molt elevats d’aquest lepidòpter. És
preveu que l’acumulació dels 80 graus dia necessaris
per l’eclosió de les primeres postes serà finals de
setmana.

Per tant, l’estratègia a seguir en general serà:
dosis per 1000 l
MICENE 80 (mancozeb 80%), TS: 28
THIOVIT (sofre mullable 80%) , TS: -FLINT (trifloxistrobin 50%), TS: 7
FOSDAN (fosmet 50%), TS: 14

....................

2,50 kg

...................

6,25 kg

......................

0,15 kg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . consulteu dosis d’utilització

KARATE ZEON (lambda cihalotrin 1.5%), TS: 7

............

0.75 l

En cas de tenir trampes instal·lades a les finques consulteu l’estratègia
RECORDEU QUE EL MANCOZEB ES FITOTÒXIC ALGUNES VARIETATS DE PERERA

PERER: PSIL·LA
En aquests moment, s’observen larves de diferents estadis corresponents a la primera generació
de Psil·la. A partir de l’estadi de CAIGUDA DE PÈTALS, serà el moment adient per fer el
tractament :
dosis per 1000 l
AGRIMEC (abamectina 1,8%), TS: 28
LUQSOL 98 (oli parafínic 98%) , TS: -INSEGAR (fenoxicarb 25%), TS: 21

......................

1,00 l.

...................

2,50 l.

......................

0,60 kg

FONGICIDA a determinar segons varietat

CONSIDERACIONS:
1.- Es té que utilitzar VOLUMS ALTS D'AIGUA (1000 - 1200 l./ ha.)
2.- Es CONVENIENT realitzar la dissolució en una galleda neta, AFEGINT PRIMER L'OLI
BLANC i després l'ABAMECTINA, per abocar-ho posteriorment a la màquina.
3.- Dins d'un interval de 15 dies, NO ES POT TRACTAR AMB CAPTAN, però es pot utilitzar
TMTD,. No es pot barrejar amb DODINA o SOFRE.

NOTA:
Seria molt recomanable la instal·lació de trampes amb feromona per fer el seguiment del
vol dels lepidòpters (Anarsia, Grafolita, Carpocapsa) a les vostres finques, per tal de poder
avaluar i escollir millor les estratègies de lluita.

