Avís del dia: 08 de febrer de 2018
Avís 1/2018
Cultius:

Perera, presseguer i nectarina, ametller i vinya
Avís: El material vegetal de cultius com olivera, vinya, fruiters, ametller i patata han
d’anar acompanyats del Passaport Fitosanitari corresponent.
Perera:
Psil·la
Del seguiment de les femelles hivernants en les plantacions, s’observa que la majoria ja es
troben madures. En aquests moments, tot just s’ha iniciat la posta, es recomana realitzar
el tractament per baixar els nivells de població tan aviat com sigui possible. La millor
eficàcia s’obté tractant amb temps assolellat i durant les hores més caloroses del dia, que
és quan hi ha més concentració d’adults als arbres.

Presseguer i nectarina:
Arrufat i Cribat
A l’inici de vegetació és el període crític de contaminacions d’aquesta malaltia, sobretot en
cas de produir-se pluges o fortes mullenes. Cal protegir els arbres just abans de l’obertura
dels borrons de fusta, estadi fenològic B-C.
Anarsia
En les finques que van presentar problemes l’any anterior, es recomana el control de les
larves hivernants abans de l’estadi fenològic E, utilitzant oli parafínic + insecticida
organofosforat. Aquest tractament també és eficaç contra aranya roja i poll de San José.
Poll de San José i poll blanc
A les finques que s’observi presència es recomana la utilització de l’oli parafínic. En cas
d’elevades intensitats de plaga es recomana mesclar-lo amb piriproxifen.
Pugó Verd
Es recomanable tractar contra les femelles fundadores a l’estadi fenològic B-C. Els
productes aconsellats són: acetamiprid, flonicamid, pimetrozina, tiacloprid; aquest
tractament es pot barrejar amb oli parafínic.

Xancres (Fusicoccum sp, Monilia sp.)
Fins a caiguda de pètals es poden produir atacs d’aquests dos fongs. En aquesta època la
Monilia produeix l’assecament de flors que resten fortament adherides als brots. Les
finques amb problemes cal protegir-les a inici de floració. En presència d’humitats o pluges
cal repetir-lo a plena floració. També afecta a l’albercoquer i altres fruiters.

Ametller:
Varietats en prefloració: Arrufat i perdigonada
Sol tenir incidència a l’inici de la brotada si durant aquesta època es produeixen períodes
de pluja i molta humitat. Es recomana realitzar un tractament des de l’estadi B (borró inflat)
fins a la caiguda dels pètals. Cal mantenir protegit el cultiu si hi ha humitat.
Varietats a inici de floració: Monilia
A les finques que presenten problemes per aquesta malaltia, cal realitzar un tractament a
inici de floració. En presència d’humitats o pluges cal repetir-lo a plena floració.

Vinya:
Malalties de fusta
Les ferides que es produeixen durant la poda poden ser possibles vies d’entrada de les
malalties de fusta. Actualment no existeixen mètodes ni productes curatius contrastats,
motiu que ens porta a incidir sobre les mesures preventives:
•
•
•
•

Podar aviat les vinyes més afectades
Sempre que es pugui, cal evitar fer ferides grosses. Aplicar algun producte
protector localitzat sobre les mateixes ferides.
Evitar períodes d’humitats altes per realitzar la poda.
Eliminar i cremar els braços i els ceps morts

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat
Enllaços d’interès:
Informació sobre la nova legislació de l’ús sostenible de productes fitosanitaris:
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