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Vinya, noguer, presseguer, horta, parcs i jardins
Vinya
Cuc del Raïm
Al Baix Penedès i a l’Alt Camp ja s’està iniciant el vol de la segona generació.
Míldiu
De moment s’han localitzat taques a les comarques del Priorat, El Baix Penedès i la
primera taca al Camp de Tarragona. Resta localitzar la segona al Camp de Tarragona i
la primera a la Conca de Barberà. De moment, cal estar atents a com evoluciona la
meteorologia. En cas de trobar noves taques, cal trucar al tècnic de l’ADV o a aquest
servei.
Cendrosa
Recordem la importància dels tractaments preventius. El tercer s’haurà de fer quan el
gra de raïm arribi a la mida d’un pèsol. En aquelles vinyes més sensibles (Chardonnay,
Macabeu, Muscat...) es recomana avançar el tractament quan el gra arribi a la mida
d’un gra de pebre. Recordem que si les vinyes estan esporgades, el tractament contra
la malura es molt més efectiu.
Productes: Sofre pols (40-45 kg/ha), les temperatures actuals no cremen el raïm.
Es poden utilitzar també productes líquids (no emprar la mateixa matèria activa més de
dues vegades seguides)
Podridura
grisa

Recordem que el primer tractament preventiu s’ha de fer al final de la floració, a la
caiguda dels capitells florals.

Noguer:
Carpocapsa
Ja ens trobem en primera generació, per tant 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
Mosca de la fruita o ceratitis
Ja s’han localitzat les primeres captures a la zona primerenca del Baix Camp. A partir
d’ara, cal anar protegint les varietats des de l’inici del canvi de color.

Cítrics
Mosca de la fruita o ceratitis
Ja estem detectant presència de mosca en varietats tardanes. Cal doncs protegir la
fruita prestant atenció al termini de seguretat.

Horta:
Horta en general
Pugó i erogues: 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.
Àcar del bronzejat (Aculops lycopersici)
Amb baixa humitat relativa i calor apareixen els primers atacs d’aquest àcar. Acostuma
a atacar la part inferior de la planta i s’escampa ràpidament cap a la part superior. Cal
localitzar els primers focus i tractar les plantes afectades. El sofre controla bé la plaga
si s’utilitza de forma preventiva.

Mongeta
Aranya
Vigileu la seva presència i tracteu els primers focus per evitar la seva proliferació.

Parcs i jardins:
Palmeres
Morrut

Des de primavera i fins a final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el
morrut. Cal seguir les recomanacions d’ús que figurin a l’etiqueta en funció del tipus
d’insecticida utilitzat.

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.
Avís realitzat conjuntament amb el Servei de Sanitat Vegetal i les ADV’s de la zona.
Per qualsevol dubte trucar a aquest tècnic
Lluís Serra Antolí
Tècnic de l’ADV CELLERS DOMENYS
Telf. 685 10 85 68

