BUTLLETÍ Nº1: Avís del dia: 6 de febrer de 2015

Vinya
Malalties de fusta
Les ferides produïdes durant la poda de la vinya són els llocs per on penetren els fongs que posteriorment
causaran les malalties de la fusta. Com que actualment no hi han mètodes ni productes curatius, són
d’especial importància les següents mesures preventives:
•
•
•
•
•

Podar aviat les vinyes més afectades
Eliminar i destruir els braços i els ceps morts
Fer una poda racional, minimitzant en la mesura del possible la realització de ferides grosses.
Evitar fer la poda en períodes plujosos o amb altes humitats.
Aplicar algun protector sobre les ferides de poda.

Noguer
Barrinador de la fusta (Zeuzera pyrina)
Per mantenir les poblacions baixes és molt important aprofitar l’hivern per fer una lluita manual contra
aquesta plaga, ja que es poden veure fàcilment les galeries actives sobre les quals es pot actuar mitjançant
filferros o molles.

Ametller
Varietats en prefloració: Arrufat i cribat
A les finques on durant la campanya anterior s’hagi produït una forta afectació d’arrufat o cribat cal realitzar
la protecció des de l’estadi B (borró inflat) fins a caiguda de pètals.
Varietats en inici de floració: Monilia
A les finques on tradicionalment es produeixen atacs de la malaltia, es recomana realitzar un tractament a
inici de floració.

Presseguer i nectarina
Arrufat i cribat
A les finques on durant la campanya anterior s’hagi produït una forta afectació d’arrufat o cribat cal realitzar
la protecció des de l’estadi B (borró inflat) fins a caiguda de pètals.

Horta:
Carxofa
Cuc de la carxofa (Gorthina xanthenes)
Continua l'eclosió dels ous, per tant, cal seguir controlant la població d’aquestes erugues abans de que
penetrin als nervis de les fulles o a les tiges.

Parcs i jardins:
Palmeres
Morrut
Recordeu que durant els mesos de fred (desembre, gener i febrer) és el moment de realitzar la poda de les
palmeres.
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
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