Avís del dia: 30 de desembre de 2016
Avís 80/2016
Cultius:

Cítrics, vinya, horta, parcs i jardins i forestals
Cítrics:
Aigualiment dels fruits (Phytophthora sp.)
Si es produeixen pluges o humitats ambientals continues, es recomana protegir la fruita
que queda per collir, amb especial atenció les parts baixes dels arbres.

Vinya:
Malalties de fusta
Les ferides produïdes durant la poda de la vinya, són els llocs per on penetren els fongs
que causaran les malalties de la fusta. Com que actualment no hi han medis de lluita
curatius, són d’especial importància les següents mesures preventives:
 Podar aviat les vinyes més afectades i desinfectar les estisores utilitzades
 Eliminar i destruir els braços i els ceps morts
 Fer una poda racional, minimitzant en la mesura del possible la realització de
ferides grosses.
 Evitar períodes plujosos o humits per realitzar la poda
Aplicar algun protector o màstic sobre les ferides de poda.

Horta:
Carxofa
Taca negra (Ascochyta hortorum)
S’estan trobant fruits afectats a les plantacions. Recordeu la taca negra va associada a
altes humitats, per tant és molt important intentar evitar-les.

ENCIAM I ESCAROLA:

Botrytis i Sclerotinia,

API:

Septoria i

CEBA I CALÇOT:

Míldiu i

Stemphilium
Les condicions climàtiques actuals, afavoreixen l’aparició de malalties, per la qual cosa,
cal estar atents i prendre mesures adequades per mantenir els cultius protegits

Parcs i jardins:
Morrut de les palmeres
Recordeu que durant els mesos de fred (desembre, gener i febrer) és el moment de
realitzar la poda de les palmeres

Forestals:
Processionària del pi
A mesura que les erugues són més grans i les bosses més visibles, es redueix l’eficàcia

del tractament. Si s’observen branques amb bosses es recomana tallar-les i cremar-les.
Recordeu que 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
Informació facilitada per l’informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)
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