Avís del dia: 4 de desembre de 2018
Avís 84/2018
NOTA: El contestador telefònic ja torna funcionar! Demanem disculpes per les molèsties que us
hagi pogut ocasionar.
Cultius:

Olivera, vinya, fruita seca i fruiters, cítrics, horta i forestals
Olivera:
Repilo o ull de gall
Degut a la tardor tant humida i plujosa que estem tenint, trobem finques amb
presència de les típiques taques a les fulles que provoquen la seva caiguda. Per
tant, aconsellem revisar atentament les finques i en el cas de donar-se aquesta
defoliació cal protegir el mes aviat possible les oliveres.

Vinya:
Malalties de fusta
Les ferides produïdes durant la poda és per on accedeixen els fongs que causen
les malalties de fusta. Actualment no existeixen mitjans de lluita curatius, pel qual
son d’especial importància les mesures preventives següents:
 Podar aviat les vinyes més afectades i desinfectar les tisores utilitzades.
 Eliminar i destruir els braços i els ceps morts.
 Fer una poda racional, minimitzant en la mesura del possible la realització
de ferides grosses.
 Evitar períodes plujosos o humits per realitzar la poda.
 En el cas de fer pre-poda, picar la fusta el més petita possible i incorporarla al terra.
 Aplicar algun protector o màstic sobre les ferides de poda.

Fruita seca i fruiters:
Caiguda de fulla
Per protegir les ferides de la base dels pecíols i evitar l’entrada de fongs i bacteris
causants de malalties, es recomana realitzar un tractament a caiguda de fulla amb
compostos cúprics.

Cítrics
Mosca de la fruita o ceratitis
Cal anar protegint les varietats a mida que vagin entrant en el període de maduració
des de l’inici del canvi de color.

Horta
General
Fongs i bacteris
Les humitats i les temperatures relativament altes que s’estan donant actualment,
afavoreixen l’aparició de malalties produïdes per fongs i bacteris, per la qual cosa,
cal prendre mesures preventives.

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)
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