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Olivera
Repilo o “Ull de gall”
Durant aquests mesos és el període crític per a les infeccions d’aquesta malaltia. Davant de les darreres
pluges, a les zones on hi hagi presència important d’inòcul, taques a les fulles, i elevada humitat
ambiental cal realitzar un tractament per a la protecció de fulles noves.
Cal recordar que mesures culturals com podes que afavoreixin la ventilació dels arbres o un adobat
nitrogenat equilibrat contribueixen a disminuir la incidència d’aquesta malaltia.

Avellaner
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 sobre les quals es pot actuar
mitjançant filferros, molles o xeringues.
Badoc
Només en aquelles finques amb una afectació molt important, es pot realitzar un tractament a l’estadi 36 fulles.

Ametller
Floració: monilia
A les zones on es produeixen atacs de la malaltia, es recomana realitzar un tractament a l’inici de la
floració.
Posfloració: pugó
A mesura que les varietats quedin lliures de les despulles florals o collarí, i es vegi l’ametlló com l’ungla,
es recomana realitzar el seu control.
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Presseguer i nectarina
Prefloració: pugó, arrufat i cribat
A les plantacions on les varietats es trobin en botó rosa, es poden iniciar els tractaments per protegir-les
contra pugó.
Les actuals condicions climàtiques són favorables per la propagació de malalties, afegiu un fungicida
orgànic contra arrufat i cribat
Floració: monila
Les darreres pluges i temperatura són molt favorables aquesta malaltia, en les zones afectades cal
extremar la vigilància i protegir els arbres que estiguin en floració .

Horta
PATATA
És recomanable utilitzar patata de sembra certificada i sembrar els tubercles sencers sense trossejarlos, per evitar problemes fitosanitaris posteriors

ENCIAM, ESCAROLA, COL I COL-I-FLOR
Pugó i Erugues
Es recomana vigilar les plantacions i en cas de detectar els primers focus, tracteu abans del tancament
del cabdell o de les pinyes.

CEBA
Míldiu i Stemphylium
Per tal d’evitar la proliferació d’aquesta malaltia cal fer els tractaments oportuns.

TOMÀQUET
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.
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