BUTLLETÍ Nº2 CONCA DE BARBERÀ:

Avís del dia: 11 d’abril de 2016

CULTIUS: Vinya, ametller, noguer, olivera, presseguer i nectarina i horta
Avís: Recordeu que en noves plantacions de fruiters i vinya cal adquirir material vegetal amb
passaport fitosanitari, i des d’aquest any 2016 amb la modificació de la Decisió de Xylella fastidiosa
també es necessita passaport per l’olivera.

Vinya:
Míldiu: Ja s’ha posat en funcionament la xarxa anti míldiu. S’aconsella començar els tractaments quan
s’indiqui després de localitzar la primera taca. S’indicarà el moment oportú.

Ametller:
Cribat, arrufat
Amb l’episodi de pluges d’aquests dies, recordar que en les varietats sensibles i en finques on s’observin
danys cal mantenir el cultiu protegit.

Pugó: Vigileu la presència de les primeres colònies de pugons en els brots tendres.

Noguer:
Bacteriosis: Els tractaments preventius amb productes cúprics són bàsics pel control d’aquesta
malaltia. El primer s’ha de fer a obertura de borrons, esteu atents en les varietats primerenques.

Olivera:
Repilo o ull de gall
Amb les darreres pluges recordeu la importància de tenir els arbres protegits contra aquesta malaltia.
Especialment si la presència d’inòcul és important. Fer un tractament a base de coure. Si heu tingut
problemes de negrilla pot ser convenient barrejar un producte contra la caparreta en aquest moment
(Atominal o similar)
Les mesures culturals, com la poda que afavoreixi la ventilació de la copa dels arbres o els adobats
nitrogenats equilibrats, contribueixen a disminuir la incidència del fong.

Corc (Hylesinus toranio)
A les finques on s’observen branques seques degudes al corc que està afectant especialment a la zona
del Baix Camp, és important aprofitar l’esporga per treure i cremar tots els brots amb símptomes, tallant
20 cm. per davant de la part afectada.

Presseguer i nectarina:
Arrufat
Les condicions climàtiques actuals són favorables pel desenvolupament de la malaltia. Es recomana
mantenir protegides les plantacions, especialment les que normalment es veuen afectades o amb
presència de malaltia.

Varietats en floració:
Monilia: En les zones afectades cal extremar la vigilància i protegir els arbres que estiguin en floració.
Varietats en post floració:
Pugó verd: Vigileu si s’observen colònies de pugó a les brostades.

Horta:
Ceba, enciam i patata
Míldiu: Ens trobem en un període favorable per a la proliferació d’aquesta malaltia, per la qual cosa, cal
fer els tractaments oportuns.

Enciam i col
Pugó
S’estan trobant colònies de pugó, vigileu les vostres plantacions i en cas de detectar els primers focus, si
és necessari tracteu abans del tancament del cabdell o de les pinyes.
Recordeu que en la lluita contra el pugó existeixen una gran quantitat d’enemics naturals i que disposar
de marges florits ens ajuda a atraure’ls als nostres cultius.

All i fava
Rovell: Vigileu les plantacions i en cas necessari tracteu.

Tomaquera en hivernacle
Botrytis: S’ha detectat la presència d’aquest fong, vigileu les vostres plantacions.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de
Tarragona
Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

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

