Avís del 19 de febrer de 2018
02/2018

Fruiters, vinya i palmeres

Presseguer i nectarina
Arrufat (Taphrina deformans)
L’inici de vegetació és un període crític de contaminació per aquesta malaltia. És molt important realitzar un
tractament preventiu abans de l’obertura dels borrons de fusta, estadis B-C. Amb el temps humit que hem
tingut els darrers dies, aquest tractament és especialment important.
Poll de San José (Quadraspidiotus perniciosus) i Poll blanc (Pseudolacaspis pentagona)
A les plantacions on s’observi presència viva d’aquestes caparretes, es recomana realitzar un tractament
utilitzant un dels següents productes: mixtura sulfocàlcica, oli parafínic, oli parafínic + piriproxifén
(determinades formulacions) o insecticida fosforat específic. El tractament amb oli + fosforat també resulta
eficaç per combatre les formes hivernals de l’anàrsia.
Pugó verd (Myzus persicae)
Cal eliminar les femelles fundadores abans de que iniciïn la posta a l´interior de les flors. Per aconseguir-ho
s’haurà de realitzar un tractament amb un producte aficida quan s’assoleixi l´estadi B-C de prefloració.

Vinya
Malalties de la fusta
Les ferides que es produeixen en realitzar la poda, constitueixen possibles vies d´entrada dels fongs
causants de les malalties de la fusta en vinya: llampat i eutipiosi. Actualment, no existeixen productes
curatius eficaços per combatre aquestes malalties. Per aquest motiu i per tal de reduir el seu impacte, es
recomana prendre les següents mesures:





Eliminar i destruir els braços i els ceps morts
Fer una poda racional, intentant minimitzar la realització de ferides grosses i rebaixos
Evitar períodes plujosos o humits per realitzar la poda
Aplicar algun producte protector sobre les ferides de poda

Noves plantacions
El material vegetal que utilitzeu per a les noves plantacions, tant de vinya com de fruiters, ha d’anar
acompanyat del corresponent Passaport fitosanitari CE.

Palmeres
Morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus)
Els mesos d’hivern són els més apropiats per realitzar la poda de les palmeres, ja que durant aquest període
els escarabats estan inactius.
Per prevenir els atacs del morrut està totalment desaconsellat podar les palmeres quan els adults són actius,
ja que les ferides de poda són focus d’atracció pels escarabats.

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat
Enllaços d’interès:
Jornada Tècnica. Teledetecció, novetats en vinya
Informació facilitada per l’informador automàtic de Vilafranca del Penedès (93 890 06 59)
Plaça Àgora, s/n. 08720 Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 05 34
sanitatvegetal.vila.daam@gencat.cat

Si voleu donar-vos de baixa d’aquest servei, respongueu aquest correu indicant BAIXA.

