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Vinya, Noguer, Avellaner, Ametller, presseguer i nectarina i Horta

Vinya
Cendrosa
Recordem la importància del tractaments preventius, el primer dels quals s’ha de realitzar quan la
brotada té uns 10-12 cm de longitud.
Altica, Blaveta o Saltiró
En aquelles finques on en els darrers anys hi ha hagut problemes d’aquesta plaga, cal extremar la
vigilància en el període de brotada i avisar al tècnic de l’ADV en el cas de la DO. Montsant.

Noguer
Carpocapsa
Ja s’han iniciat les primeres captures d’adults. A les finques on es realitzi la confusió sexual ja s’han
d’haver instal·lat els difusors.
Bacteriosi
Els tractaments preventius amb productes cúprics són essencials per controlar aquesta malaltia:
-El primer tractament contra bacteriosi s’ha de fer a l’obertura de borrons.
-El segon tractament es realitza a l’inci de la floració femenina.
Antracnosi
Recordeu que per controlar aquesta malaltia cal iniciar la protecció a l’inici de la floració femenina amb
fungicides orgànics.

Avellaner
Pugó
Cal anar observant el revers de les fulles, i si es detecten colònies de pugó tracteu si és necessari.
Barrinador de la fusta (Zeuzera pyrina)
En cas d’utilitzar la tècnica de la confusió sexual contra el barrinador de la fusta, ja es poden col·locar
els difusors.
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Ametller, presseguer i nectarina
Brot sec o fussicocum
Especialment en la zona litoral i en les finques amb problemes d’aquesta malaltia, recordem la
necessitat de protegir els arbres quan es produeixen pluges i altes humitats, tal com s’estan produint els
darrers dies.
Cribat i arrufat:
Degut a la climatologia actual, a les finques afectades, cal renovar la protecció.
Pugó
Vigileu si s’observen colònies de pugó a les plantacions.

Presseguer i nectarina
Post-floració:
Trips
Només caldrà tractar el trips a caiguda de pètals, si es preveu atac fort, i en varietats sensibles.
Cendrosa
A les varietats molt sensibles, cal iniciar la protecció del fruit a partir d’un centímetre de diàmetre, i fins a
l’ enduriment del pinyol.
Poll blanc del presseguer:
En les prospeccions que hem realitzat, s’ha detectat un alt nivell de parasitisme. Per tant, el tractament
contra les larves de la primera generació només s’aconsella en parcel·les que es detectin les típiques
acumulacions vermelles de larves a les branques. Ja es pot fer el tractament de fer de forma localitzada
i exclusivament als arbres afectats.

Horta
ENCIAM i CARXOFA
Pugó
Cal vigilar les plantacions i quan s’observin els primers atacs, tracteu per tal d’evitar la seva proliferació.

CEBA I PATATA
Míldiu
Les humitats persistents i l’augment de temperatures diürnes afavoreixen l’aparició d’aquesta malaltia,
vigileu les plantacions i protegiu en cas de ser necessari.

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.

PATATA
Escarabat de la patata
Quan s'observi un 20% de plantes ocupades per qualsevol estadi (ou, larva o adult) d'aquesta plaga
s’ha de realitzar el tractament.
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Altres
Atenció a la nova plaga de Drosophila Suzukii que pot afectar a maduixes, cireres, prunes,
albercocs, préssec i vinya.
Cal estar atents i avisar a aquest servei si es detecten els primers símptomes, així com seguir les
recomanacions d’ aquest contestador en el que anirem informant sobre l’evolució de la plaga.
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