
 

 

BUTLLETÍ Nº3: Avís del dia 15 de Maig de 2019 (BAIX PENEDÈS i ALT CAMP) 

Avís 3/2019 

Cultius: 

Vinya, cirerer, ametller, avellaner, olivera, presseguer i nectarina, i horta. 

 

 

Cendrosa 

Estem en plena brotada. Recordem que el primer tractament es recomana quan la 
brotada arriba als 10-15 cm de longitud. 
 
En finques amb afectacions importants la campanya passada i amb varietats 
sensibles es recomana renovar la protecció als 15 dies. 
 

Míldiu 

Encara que les condicions de l’hivern no han estat favorables per la malaltia i no 
s’ha detectat cap taca a la demarcació de Tarragona, les previsions 
meteorològiques anuncien pluges cap al final d’aquesta setmana. És per això que, a 
les zones litorals on les vinyes es troben properes a la floració i els productors 
d’agricultura ecològica es recomana que iniciïn la protecció amb productes 
preventius. Per a varietats i zones més tardanes no considerem necessari 
tractar. 

Us recordem que hi ha uns premis econòmics a qui localitzi les primeres taques 
per cada comarca. Si en trobeu alguna, no l’arrenqueu del cep i aviseu 
immediatament a Sanitat Vegetal o al tècnic d’ADV de la vostra zona. 

 

 

Drosophila suzukii 

Les captures als punts de control estan augmentant i s’han trobat els primers 
danys en la cirera més primerenca. Protegiu aquelles varietats que es trobin en 
maduració, ja que és el període de màxima susceptibilitat 

 

 

Pugó 

Vigileu la presència de pugó en els brots tendres. 

 

Vinya 

Atmeller 

Cirerer 



 

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. 

 

 

Zeuzera pyrina 

Amb la prospecció realitzada al camp de Tarragona s’han detectat finques amb 
més d’un 15% de galeries actives. Es recomana utilitzar la tècnica de la confusió 
sexual a les finques on es superi aquest llindar. Es recorda que és ara el moment 
d’instal·lar els difusors al terç superior dels avellaners. 

Pugó 

Vigileu la presència de pugó en els brots tendres. 

 

 

Carpocapsa 

A les finques on s’utilitzi la tècnica de la confusió sexual ja han d’estar instal·lats els 
difusors. 

Bacteriosis 

Recordeu que el tercer tractament es realitza al quallat del fruit 

Antracnosis 

Per controlar aquesta malaltia cal iniciar la protecció a l’inici de la floració 
femenina amb fungicides orgànics. El segon tractament al quallat del fruit i el 
tercer quinze dies més tard. 

 

 

Repilo o Ull de gall 

Les darreres pluges, així com les mullenes romanents, poden afavorir el 
desenvolupament d’aquest fong. Es recomana mantenir les oliveres protegides, 
especialment on es detecti la presència de la malaltia. 

 

 

Pugó 

Avellaner 

Olivera 

Presseguer i nectarina 

Noguera 



 

Vigileu si s’observen colònies de pugó a les brotades. 

Cendrosa 

Recordem que cal protegir el fruit, especialment les varietats sensibles, des de 
caiguda de collarí fins enduriment de pinyol. 

 

 

General: Pugons 

Durant aquest mes poden aparèixer pugons en diferents cultius. 

Recordeu que els marges florits, faran que augmenti la biodiversitat, i ens ajudaran 
a la presència d’enemics naturals. 

Ceba i calçot: Míldiu 

Degut a les humitats i les temperatures suaus d’aquests dies, cal vigilar les 
plantacions i prendre mesures adequades per mantenir els cultius protegits. 

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. 

En cas de trobar danys, l’eliminació i destrucció de les parts afectades de les 
plantes ens ajudarà a disminuir-ne les poblacions. 

Per tal d’evitar l’aparició de resistències no s’han utilitzar productes amb un 
mateix mode d’acció de manera successiva, respectar les indicacions de l’etiqueta i 
utilitzar alternatives al control químic. 

 

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 

 

RECOMANACIONS 

- Per tractar l’oïdi o cendrosa ara és convenient utilitzar matèries actives com 
la metrafenona tipus VIVANDO, triazols tipus CENTINELA, TOPAS, FLINT 
MAX o LUNA EXPERIENCE, el metildinocap tipus KARATHANE o sofres 
líquids tipus THIOPRON. 

- Per tractar el Míldiu en aquests moment com a preventiu, es recomanaria 
compostos de Coure (BELTASUR, CUPROCHEM, etc) per als ecològics i 
sistèmics per als convencionals tipus ARMETIL i RIDOMIL GOLD. 

Horta 



 

- Si ho desitgeu podeu assistir a un curs personalitzat sobre l’eina Domenio 
Vitis. Demaneu cita prèvia al tècnic al telèfon 685 108 568. 

- S’aconsella treballar amb previsió i encarregar els ceps d’un any per l’altre 
per tal d’evitar problemes en el subministrament i poder plantar quan ho 
pretenem. Ja s’accepten encàrrecs per a plantar al 2020. 

 

Es recorda que a la Cooperativa podeu trobar tot el material i productes 
fitosanitaris que necessiteu. 

 

DEPARTAMENT ADV CELLERS DOMENYS ASSOC. 

 


