BUTLLETÍ Nº3: 25 de maig de 2015
Cultius:

Vinya, ametller, noguer, presseguer i nectarina, horta
Vinya
Míldiu
De moment s’han localitzat taques a les comarques del Priorat i El Baix Penedès.
Malgrat tot, aquest passat dimarts 19 i de manera general, va ploure a totes les
comarques entre 5 i 12 litres. Com es preveuen més pluges a principis de la propera
setmana i estem en període de floració, el més sensible a la malaltia, considerem
convenient fer un tractament durant dissabte, diumenge o dilluns, dies 23, 24 i 25. En
aquest cas, per facilitar la protecció de tot el període de floració, poden utilitzar-se
productes penetrants o sistèmics.
A la Conca de Barberà, on les vinyes van més endarrerides i encara falta una mica per
la floració, es pot esperar a veure com evoluciona la situació.
Recordem a les comarques del Camp de Tarragona i Conca de Barberà, que es
premiarà la localització de la primera i segona taca. En cas afirmatiu, cal trucar al tècnic
de l’ADV o a aquest servei.
En agricultura ecològica cal utilitzar compostos de coure i mullar molt bé tota la
vegetació.
Cendrosa
Recordem la importància dels tractaments preventius. El segon s’haurà de fer a l’inici
de la floració si es fa amb líquid o en plena floració si s’utilitza sofre pols per
espolvoreig.

Ametller
Brot sec o fusicocum:
A la zona litoral, a les finques amb varietats sensibles i amb problemes d’aquesta
malaltia, recordem la necessitat de protegir els arbres durant el maig, especialment si
es produeixen pluges i altes humitats.
Pugó
Vigileu la presència de pugó en els brots tendres.

Noguer:
Carpocapsa
Ja ens trobem en primera generació, per tan cal iniciar la protecció adequada contra
aquesta plaga.
Antracnosi
Recordeu que el segon tractament s’ha de fer al quallat del fruit i el tercer quinze dies
més tard

Presseguer i nectarina
Pugó:
Cal vigilar si s’observen colònies de pugó.
Cendrosa:
Recordem que cal protegir el fruit, especialment les varietats sensibles, des de caiguda
de collarí fins l’enduriment de pinyol.

Horta:
Horta en general
Pugó
S’està trobant pugó en diferents cultius. Vigileu les vostres plantacions per tal de
detectar els primers focus.

Tomàquet
Tuta absoluta
Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb Bacillus
thuringensis respectuós amb la fauna auxiliar.

Ceba, Enciam i Patata: 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
Erugues
Esteu atents a l’aparició de les erugues.
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
Enllaços d’interès:
Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres
Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris
Informació facilitada per l’informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)
Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45
http://www.gencat.cat/daam
ssv.t.daam@gencat.cat

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

