
 
Avís del dia: 12 de febrer de 2016 
Avís 6/2016 
 
Cultius:  
Ametller, avellaner i noguer, olivera, presseguer i  nectarina, horta i parcs i 
jardins 
 
Ametller 
 
Esteu atents a l’evolució fenològica de les diferents varietats, s’està avançant respecte a anys anteriors 
degut a les condicions climatològiques actuals. 
 
Varietats en prefloració: a rrufat 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.  

 
Varietats en floració: monilia  
 
 

A les finques on tradicionalment es produeixen atacs de la malaltia, es 
recomana realitzar un tractament a inici de floració. 

      
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. 

Olivera 
 
Corc (Hylesinus toranio) 
 
 

A les finques on s’observen branques seques degudes al corc que està 
afectant especialment a la zona del Baix Camp , és important aprofitar 
l’esporga per treure i cremar tots els brots amb símptomes, tallant 20 
cm. per davant de la part afectada. 

 
Presseguer i nectarina 
 
Varietats en prefloració: 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. 

Nota: Cal assegurar-se que els productes utilitzats estan autoritzats en prefloració, ja que cal recordar que s’han 



produït modificacions en les autoritzacions d’algunes matèries actives. 
 

Horta:  
 
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) 
 Continua l'eclosió dels ous, per tant, cal seguir controlant la població 

d’aquestes erugues abans de que penetrin als nervis de les fulles o a les 
tiges. 

 
Parcs i jardins:  
 
Palmeres 
 
Morrut   Recordeu que durant els mesos de desembre, gener i febrer és el 

moment de realitzar la poda de les palmeres. 

 
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 

            
 


