Seguiment mensual de cultius
Les llunes d’aquest mes:

MAIG
Tractament dels arbres:

4 de maig - Lluna nova

AVELLANER I AMETLLER: En el moment que es formin les primeres
colònies de pugó s’ha d’aplicar un tractament per evitar que proliferin.

12 de maig - Lluna creixent

PRESSEGUER: Aplicar un tractament quan apareixin els primers
símptomes de pugó i per evitar que es taqui el fruit es pot aplicar un
tractament contra la cendrosa.

18 de maig - Lluna plena

26 de maig - Lluna decreixent

El mes de maig és el moment de la
talla de tota mena de flors i la
sembra de petúnies, amarants i
coronats. És el moment idoni per
lluitar contra els pugons i altres
insectes.
Durant aquest mes es finalitzen els
treballs de poda i d’empelt i es
procedeix a l’adob i a la femada. És
convenient aplicar a les zones
profundes adobs fosfatats i
potàssics.

VINYA: El primer tractament
per fer front a la cendrosa
s’ha de fer quan el brot tingui
uns 15cm i el segon quan
la flor estigui mig esclatada.
Per evitar la possible aparició
del Mildiu es recomana
aplicar un tractament.
PATATES: Per fer front al
Mildiu les plantes han de
quedar completament
protegides fent un tractament, que, es pot combinar amb un tractament
contra l’escarabat.
POMERES, PERERES I NOGUERS: Per evitar la Carpocapça i la
Bacteriosis es poden fer tractaments quinzenalment.
ALLS I CEBES: En els cultius de cebes i alls es poden fer tractaments de
caràcter preventiu per evitar l’aparició de Mildiu.
ENCIAM: Abans del capdellat és molt recomanable aplicar un tractament
preventiu que eviti l’aparició de pugó.

Aquest mes toca plantar:
Melons, pastanagues,
albergínies, naps, cogombres,
síndries, moresc, julivert,
bajoques, tomaqueres, pebrers i
ravens.

Aquest mes collirem:
Alls tendres, carxofa, ceba, enciam, endívia, espinacs,
espàrrecs blancs, fava, mongeta tendra, rave, xicoira,
llimona, maduixa, préssec i taronja.

