BUTLLETÍ Nº2: Avís del dia 8 d’Abril de 2019 (TOTES LES ZONES)
Avís 2/2019
Cultius:
Vinya, ametller, avellaner, olivera, presseguer i nectarina, i horta.
Vinya
Corc del raïm. Confusió sexual
Recordem que ja és el moment de col·locar els difusors de la confusió sexual contra
aquesta plaga.
Cendrosa
A les zones i varietats primerenques ja s’està produint la brotada. Recordem que
el primer tractament es recomana quan la brotada arriba als 10-15 cm de
longitud.
Aquest tractament és especialment important en finques amb afectacions
importants la campanya passada i amb varietats sensibles.
Míldiu
A les vinyes més primerenques, on ja hi ha una brotació superior als 10 cm, les
darreres pluges podrien provocar les primeres infeccions primàries. Caldrà estar
atents en aquests llocs, ja que és on podrien localitzar-se les primeres taques de
míldiu de la temporada. De moment no es recomana realitzar cap tractament
antimíldiu.
Atmeller
Pugó
Vigileu la presència de pugó en els brots tendres.
Avellaner
Badoc: varietats tardanes
A les finques amb més d’un 15% de borrrons afectats, es pot realitzar el
tractament entre l’estadi de 3 a 6 fulles.

Cigarrer
Les poblacions al camp de Tarragona en general són baixes. Es recomana el control
només en aquelles finques amb més d’un 10% de postes viables.
Bacteriosis
Només es recomana protegir la brostada amb compostos cúprics en aquelles
finques amb presència d’inòcul i si es donen episodis de pluja i humitat.

Olivera
Repilo o Ull de gall
En cas de pluja o mullenes, es recomana mantenir les oliveres protegides,
especialment on es detecti la presència del fong.
Corc (Hylesinus toranio)
En les zones d’oliveres afectades per aquesta plaga, especialment a la zona del Baix
Camp, cal vigilar la presència de brancatge sec. En cas positiu, és molt important
aprofitar l’esporga per eliminar aquestes branques on hi viuen les larves, retirant i
cremant els brots amb símptomes, tallant 20 cm. per sobre de la part afectada.
Presseguer i nectarina
Varietats en postfloració
Pugó verd
Vigileu si s’observen colònies de pugó a les brotades.
Trips
Només cal protegir aquelles varietats sensibles de nectarina.
Horta
Ceba i calçot: Míldiu
Degut a les humitats i les temperatures suaus d’aquests dies, cal vigilar les
plantacions i prendre mesures adequades per mantenir els cultius protegits.
Tomàquet: Tuta absoluta
És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions i pendre
mesures adequades per mantenir els cultius protegits.

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

RECOMANACIONS
-

Recordeu passar a recollir la feromona a AGRODOMENYS si encara no ho
heu fet. Hauria d’estar col·locada ja.

-

Per tractar l’oïdi o cendrosa ara és convenient utilitzar matèries actives com
la metrafenona tipus VIVANDO o sofres líquids tipus THIOPRON.

-

Recomanem per tractar el Repilo de l’olivera un Oxiclorur de Coure tipus
BELTASUR.

-

Si ho desitgeu podeu assistir a un curs personalitzat sobre l’eina Domenio
Vitis. Demaneu cita prèvia al tècnic al telèfon 685 108 568.

-

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 al 2020.

Es recorda que a la Cooperativa podeu trobar tot el material i productes
fitosanitaris que necessiteu.
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