
 
 
Avís del dia: 15 de gener de 2016 
Avís 2/2016 
 
Cultius:  

Vinya, ametller, avellaner i noguer, horta, parcs i jardins i forestals 
 
 

Vinya 
 
Malalties de fusta 

 
 

Durant la poda, les ferides produïdes a la vinya, són els llocs per on penetren 
els fongs que causaran posteriorment les malalties de la fusta. Com que 
actualment no hi ha mètodes ni productes curatius, són d’especial importància 
les següents mesures preventives: 

 De manera general, cal realitzar la poda aviat 
 Deixar pel final la poda dels ceps que estan afectats o se sospita que 

poden estar-ho i desinfectar l’eina utilitzada 
 Fer una poda racional, minimitzant al màxim la realització de ferides 

grosses. 
 Eliminar i destruir els braços i els ceps morts 
 Evitar realitzar la poda en períodes plujosos o força humits. 
 Aplicar algun protector sobre les ferides de poda, especialment si son 

grans. 

Ametller 
 
Arrufat i cribat 

 
 

A les finques on durant la campanya anterior s’hagi produït una forta afectació 
d’arrufat o cribat cal realitzar la protecció des de l’estadi B (borró inflat) fins a 
caiguda de pètals. 

Esteu atents a l’evolució fenològica de les diferents varietats, s’està avançant 
respecte a anys anteriors degut a les condicions climatològiques actuals. 

 

Avellaner i noguer 
 
Barrinador de la fusta (Zeuzera pyrina) 

 
 

Per mantenir les poblacions baixes és molt important aprofitar l’hivern per fer 
una lluita manual contra aquesta plaga, ja que es poden veure fàcilment les 
galeries actives dins les quals es pot actuar mitjançant filferros o molles. 

 
 
 
 



Horta: 
 

General 
 
Erugues 

 Vigileu les vostres plantacions 

 

Ceba, i Calçot 
 
Mildiu i stemphilium 

 Recordeu que les humitats elevades i persistents afavoreixen aquestes malalties. 
Vigileu les plantacions per tal de realitzar-ne el control.  

 

Carxofa 
 
Cuc de la carxofa (Gorthina xanthenes) 

 Durant aquesta època s’inicia l’eclosió dels ous. Cal estar atents i realitzar el 
tractament abans que les erugues penetrin a l’interior de les fulles. 

 
Taca negra (Ascochyta  hortorum) 

 S’estan trobant fruits afectats a les plantacions. Recordeu que la taca negra va 
associada a altes humitats, per tant és molt important intentar evitar-les. 

 

Parcs i jardins: 
 

Palmeres 
 
Morrut  Recordeu que durant els mesos de fred (desembre, gener i febrer) és el 

moment de realitzar la poda de les palmeres. 

 

Forestals: 
 

Pi 
 
Processionària del pi 

 Recordeu que el tractament ja s’hauria d’haver realitzat durant el mes d’octubre i 
novembre. A mesura que les erugues són més grans i les bosses més visibles, 
l’eficàcia dels tractaments disminueix. Com a precaució, cal evitar el contacte amb les 
erugues per l’acció dels seus pèls urticants. 

 

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 
Enllaços d’interès: 
Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres 
Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris 
Informació facilitada per l’informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12) 
Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45   
http://www.gencat.cat/daam 
ssv.t.daam@gencat.cat 
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