Avís del dia: 22 de maig de 2018
Avís 11/2018
Cultius:

Vinya, olivera, cirerer, presseguer i nectarina, i ametller
AVÍS: El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, comunica que comença
la campanya de la Sharka 2018. Tots els titulars de finques fructícoles que vegin arbres afectats, poden
notificar-ho a l’Oficina Comarcal del DAAM de la Ribera d’Ebre trucant al 977 40 04 02. S’adjunta un full
informatiu referent al virus de la Sharka.

Vinya:
Míldiu
Donat que estem en un període molt sensible de la malaltia és important mantenir les plantacions de vinya
protegides contra el míldiu i fer el tractament a mesura que finalitzi la persistència de productes utilitzats.
Cendrosa
El segon tractament contra la malaltia s’haurà de fer a inici de floració si s’utilitzen productes líquids i en
plena floració si es fa amb sofre amb pols per espolvoreig.

Olivera:
Ull de gall o Repilo
Durant la primavera, és important tenir els arbres protegits de les possibles infeccions de repilo, sobretot
si s’observen taques i es tornen a produir pluges o humitats elevades.

Cirerer:
Drosophila Suzukii
En totes les finques de control es detecta presència de la plaga i també s’han detectat les primeres
cireres picades. Per tant, es recomana anar protegint tota la cirera susceptible de ser picada, és a dir, a
partir de l’inici de maduració (color rosat).
S’ha autoritzat de forma excepcional la utilització del Spinosad 48% SC (0.250 l/ha) i el Ciantraniliprole
10% SE (1.125 l/ha) des del 10 d’abril fins el 8 d’agost, amb un màxim de dos aplicacions per cicle de
cultiu espaiades 7 i 10 dies respectivament. El termini de seguretat és de 7 dies per a tots dos.

Presseguer i nectarina:
Pugó verd
En cas d’observar reinfeccions de pugó en alguna plantació, es recomana renovar la protecció. Cal
aplicar matèries actives de famílies diferents a les utilitzades en anterioritat per minimitzar els problemes
de resistències.
Cendrosa
Per tal d’evitar danys a la fruita cal mantenir protegides les varietats sensibles fins l’enduriment de
pinyol.

Ametller:
Pugó verd
A partir d’ara cal vigilar la presència de les primeres colònies de pugons en els brots tendres.
Brot sec o Fusicocum
Durant el mes de maig si es donen períodes de pluges o mullenes cal protegir els ametllers contra “brot
sec”, especialment en les finques on l’any anterior van tenir un fort atac i/o amb varietats sensibles.
Taca ocre
A les finques amb problemes durant la campanya anterior recordem que és convenient de fer un
tractament des de que el fruit es tendre fins a finals de maig.

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
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