BUTLLETÍ Nº2: Avís del dia 23 d’abril de 2015
Olivera, vinya, ametller, noguer, presseguer i nectarina, horta i parcs i jardins
OLIVERA: Repilo “ull de gall”:
Durant aquests mesos és el període crític per a les infeccions d’aquesta malaltia. Es recorda que a
les zones on hi hagi presència important d’inòcul, com taques a les fulles, i amb elevada humitat
ambiental cal mantenir protegida la nova brotada des de l’inici (oxiclorur de coure o similar)
Mesures culturals com podes que afavoreixin la ventilació dels arbres o un adobat nitrogenat
equilibrat contribueixen a disminuir la incidència d’aquesta malaltia.
VINYA: Corc del raïm. Confusió sexual
En les zones de confusió sexual s’han de tenir present les següents recomanacions:
• Els difusors han de col·locar-se just a l’inici de la primera generació, quan es produeixen les
primeres captures.
• Cal fer superfícies àmplies (mínim 40 ha) i tancades (totes les vinyes dins de la zona han de
fer confusió).
• Es tracta d’una tècnica de lluita col·lectiva, si un sol viticultor no pot assolir el mínim de
superfície, cal que es posi d’acord amb els veïns.
• S’aconsella col·locar els difusors uniformement dins la parcel.la, posant sempre el nombre
de difusors per hectàrea que recomana la casa.
• El nombre de ceps a deixar entre difusor i difusor dependrà del marc de plantació de la
vinya i caldrà calcular-ho prèviament.
• Les vores de la zona de confusió s’han de reforçar, doblant el nombre de difusors.
• És necessari tenir supervisió tècnica per verificar el seu funcionament, principalment durant
els primers anys.
Cal manipular els difusors amb guants ja que, tot i que no presenten toxicitat, poden ser irritants en
contacte amb les mucoses.
Recordem la importància dels tractaments preventius. El primer s’ha de
Cendrosa, Malura:
fer a l’inici de la brotada, quan aquesta arribi als 10-12 cm. de longitud.
Es pot iniciar el tractament amb un producte tipus Massocur, Vivando o
similar.
Mildiu:

AMETLLER: pugó

Aviat entrarà en funcionament la Xarxa d’Avisos Antimíldiu al Penedès, a
la resta de comarques o farà més tard.
De moment no es recomana realitzar cap tractament contra el míldiu, ja
que la manca de pluges destacables durant el que portem de primavera,
fa que el risc d’atac sigui nul.
A partir d’ara vigileu la presència de les primeres colònies de pugons en
els brots tendres.

NOGUER: Bacteriosis i Antracnosi
Els tractaments preventius amb productes cúprics són bàsics pel control de la bacteriosis i
especialment en períodes de pluges:

-El primer s’ha de fer a obertura de borrons, esteu atents a les varietats mitjanes
-El segon tractament es realitza a l’inici de la floració femenina esteu atents a les varietats
primerenques
Per controlar l’antracnosi cal iniciar la protecció a l’inici de la floració femenina amb fungicides
orgànics, esteu atents a les varietats primerenques.
PRESSEGUER I NECTARINA
Trips:
Recordeu que només cal protegir aquelles varietats sensibles de
nectarina a caiguda de pètals.
Pugó:

Cal vigilar si s’observen colònies de pugó a les brostades.

Arrufat:

Vigileu si s’observen contaminacions a la brostada.

Cendrosa:

Recordem que cal protegir el fruit, especialment les varietats sensibles,
des de caiguda de collarí fins l’enduriment de pinyol.

HORTA:
Tomàquet:
Tuta absoluta

Ja s’han detectat les primeres captures a l’aire lliure, cal estar atents.
Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments
amb Bacillus thuringensis respectuós amb la fauna auxiliar.

All i fava: Rovell

Vigileu les plantacions i en cas necessari tracteu.

Enciam: Pugó

Vigileu les vostres plantacions i en cas de detectar els primers focus,
tracteu abans del tancament del cabdell o de les pinyes, valorant que pot
afectar els enemics naturals que tenen un paper important en el control
d’aquesta plaga.

Ceba i Enciam: Míldiu

Humitats altes i temperatures suaus afavoreixen l’aparició aquesta
malaltia, per tal d’evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius
protegits.

Col, coliflor i bròquil

Esteu atents a l’aparició de les primeres erugues

PARCS i JARDINS
Palmeres:Morrut

S’ha detectat el vol dels primers adults. A partir d’aquest moment no es
pot podar. Per mantenir protegides las palmeres es recomana realitzar
els tractaments segons el protocol que podeu trobar a la web del
Departament.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de
Tarragona

Es recorda que a la cooperativa podeu trobar tot el material i subministres que necessiteu.
Per qualsevol dubte trucar a aquest tècnic
Lluís Serra Antolí
Tècnic de l’ADV CELLERS DOMENYS
Telf. 685 10 85 68

