BUTLLETÍ Nº1: CONCA DE BARBERÀ
Avís del 6 d’abril de 2017
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 de l’any 2016 per l’aparició de la Xylella fastidiosa també es
necessita passaport per l’olivera.

Vinya:
Vinya: Confusió sexual del cuc del raïm (Lobesia botrana). Ja es poden penjar els difusors. A
les zones que apliquin aquesta tècnica de la confusió sexual, si encara no s’han posat els
difusors, cal que ho facin durant aquests dies.
Les vinyes ja estan brotant, només recordar la importància del primer tractament contra l’oïdi
quan els brots tinguin 10 cm de longitud.
Utilitzar productes líquids tipus Vivando, Talendo, Bayfidan o similar.

Ametller:
Varietats en postfloració: Pugó: a mesura que quedin lliures de les despulles florals o collarí i es vegi
l’ametlló com l’ungla es recomana el seu control.

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
Recordeu la importància de tenir els arbres protegits contra aquesta malaltia. Especialment si la presència
d’inòcul és important. En aquesta època cal estar molt atents a la presencia de taques a les fulles i protegir amb
compostos de coure si es preveuen períodes de fortes pluges o humitats.

Corc (Hylesinus toranio)
A les finques on s’observen branques seques degudes al corc 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:
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.
Trips: Només cal protegir aquelles varietats sensibles de nectarina a caiguda de pètals.
Cendrosa: Recordem que cal protegir el fruit des de caiguda de collarí fins enduriment del pinyol.

Horta:
Tomaquera en hivernacle
Tuta absoluta
Ja es troben poblacions de Tuta als hivernacles. La col·locació de trampes amb feromones sexuals ens ajuden a
detectar-ne la presència. Amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb Bacillus thuringensis
respectuós amb la fauna auxiliar.

Horta en general
Pugó
Vigileu les vostres plantacions per tal de detectar els primers focus.

Enciam, ceba i calçot: míldiu i All: rovell
Les condicions són les adequades per a l’aparició d’aquestes malalties, estar vigilants.
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

Informació facilitada per l’informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

RECOMANACIÓ IMPORTANT: S’aconsella treballar amb previsió i encarregar els ceps d’un any
per l’altre per tal d’evitar problemes en el subministrament i poder plantar quan ho pretenem. Ja
s’accepten encàrrecs per a plantar el 2018.

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

