Avís del dia: 18 de maig de 2018
Avís 24/2018
Cultius:

Vinya, cirerer, olivera, avellaner, ametller, noguer, presseguer i nectarina i
horta
Vinya
Mildiu
De moment s’han localitzat taques al Baix Penedès, al Camp de Tarragona i la
primera a la Conca de Barberà. Recordem que degut als continus períodes de
pluges que estem tenint, estem aconsellant un tractament general de protecció
contra el míldiu. Com les previsions son de mes pluges el proper cap de setmana,
els que encara tinguin desprotegides les vinyes, l’haurien de fer abans del dissabte.
Queden per trobar la segona taca de la Conca de Barberà i les del Priorat. Així que
recordem que es premiarà econòmicament la primera i segona de cada comarca.
En cas afirmatiu cal avisar immediatament a aquest servei o al tècnic de l’ADV que
correspongui sense arrencar del cep la part afectada.
Els que fan agricultura ecològica, han de mantenir el cultiu protegit amb productes
a base de coure.
Cendrosa
Els tractaments preventius per a protegir els estats fenològics especialment
sensibles a la malaltia, son molt importants. El primer d’ells és quan la brotada arriba
als 10-15 cm de longitud.

Cirerer
Drosophila suzukii
Segueixen apareixent danys. Protegiu aquelles varietats que es trobin en
maduració, ja que és el període de màxima susceptibilitat.

Olivera
Repilo o ull de gall
Les condicions d’humitat i temperatura son adequades per al seu desenvolupament.
Es recomana mantenir les oliveres protegides, especialment on es detecti la
presència del fong.
Corc (Hylesinus toranio)
Especialment a la comarca del Baix Camp, la zona d’oliveres més afectada per
aquesta plaga, cal vigilar la presència de branques seques. En cas positiu és molt

important aprofitar l’esporga per fer una neteja traient i cremant tots els brots amb
símptomes, tallant 20 cm. per sota de la part afectada.

Avellaner
Diabló
Part baixa del camp de Tarragona: Només a les finques més afectades on es
realitzin dos tractaments i es superi el llindar de tractament (4 diablons/100 cops),
és el moment de realitzar el primer contra la picada alimenticia. A les finques menys
afectades on es realitzi un sol tractament cal esperar a l’avís de tractament contra
la picada de posta.
Pugó
Vigileu la presència de pugó al revers de les fulles. En cas d’intervenir utilitzeu
productes respectuosos amb els àcars fitoseids per evitar desequilibris d’aranya.

Ametller
Brot sec o fusicocum
Degut a les condicions climàtiques actuals, amb alta humitat i dies de pluja, es
recomana iniciar la protecció de les varietats sensibles a les finques on
tradicionalment hi ha afectació de la malaltia.
Pugó
Vigileu la presència de pugó en els brots tendres.

Noguer
Carpocapsa
A les finques on s’utilitzi la tècnica de la confusió sexual cal instal·lar els difusors.

Presseguer i nectarina:
Trips
Només cal protegir aquelles varietats sensibles de nectarina a caiguda de pètals.
Pugó verd
Vigileu si s’observen colònies de pugó a les brostades.
Cendrosa
Recordem que cal protegir el fruit, especialment les varietats sensibles, des de
caiguda de collarí fins enduriment de pinyol.

Horta
Tomaquera a l’aire lliure
Tuta absoluta
És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això
que la col•locació de trampes amb feromones sexuals ens indicaran la presència
de l’insecte. Recordeu que en tomaquera petita pot causar danys a l’ull de la planta
aturant-ne el creixement.

Ceba: Míldiu i Stemphilium i Enciam i Patata: Míldiu

Les condicions actuals de pluges, humitats altes i temperatures suaus afavoreixen
l’aparició d’aquestes malalties, per tal d’evitar-ne la seva proliferació cal mantenir
els cultius protegits.

Horta en general
Pugó
Cal seguir vigilant les plantacions.
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
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