Avís del dia: 17 de març de 2017
Avís 2/2017
Cultius:

Arròs, cítrics, olivera, horta, fruiters i parcs i jardins
Arròs:
Caragol poma (Pomacea sp.)
El DARP va publicar la RESOLUCIÓ ARP/1194/2016, de 26 d'abril, per la qual es fixen
mesures obligatòries de lluita contra el cargol poma (Pomacea sp.) a la zona demarcada de
les comarques del Baix Ebre i el Montsià.
Durant les tasques de preparació del cultiu cal que netegeu tota la maquinària que hagi de
passar del marge esquerre del riu al marge dret i la maquinària que dintre del marge dret
entri en contacte amb les parcel·les amb presencia de caragol o postes.
Recordeu que tot aquell que tingui caragol poma al seu camp es obligatori que declari la
seva presència.
Consulteu els fulls informatius del DARP: "Mesures de prevenció i lluita a dur a terme pels
agricultors” "Com evitar la invasió del caragol poma en arrossars"
Males herbes
Es recomana evitar al màxim la disseminació a altres camps de llavors o plantes de les
espècies invasores Leptochloa spp. i Leersia oryzoides.
Es recorda que a partir de principis d’octubre fins a finals de març el control de males
herbes dins els arrossars es farà de forma mecànica, segons el compromís principal de
Gestió sostenible de zones humides pel període PDR vigent.

Cítrics:
Gomosi (Phytophthora sp)
S’ha de vigilar la presència en el tronc i en les branques d’exsudacions gomoses. Si s’escau,
s’utilitzaran fungicides preventius i curatius. Les mesures culturals a realitzar són: airejar el
coll i l’arrel principal, evitar entollaments, sanejar les crostes i protegir de talls de poda.
Recomanacions per a l’esporga
És recomanable avançar al màxim aquesta operació, per tal de tenir unes brotades
homogènies, que en tots els casos facilitaran el control de les plagues.
Com a mesura de prevenció de transmissió de la tristesa i altres virosis que afecten als cítrics,
cal desinfectar les eines de poda dos cops al dia i a cada canvi de finca.

Poll roig de Califòrnia (Aonidiella aurantii)
Els tractaments químics en aquest període (finals de març - abril) redueixen les poblacions
en fusta i, per tant, les infestacions posteriors. Es recomanen en finques que van tenir nivells
elevats de plaga la passada collita, parcel·les que volen minimitzar els residus en fruit, que
realitzen confusió sexual o lluita integrada amb soltes d’enemics naturals. Cal tractar amb
pressió i volum de caldo suficient (2500-3500 l/ha) per mullar correctament els arbres
arribant al seu interior. Els productes més adequats per aquest tractament són: oli de
parafina sol o mesclat amb piriproxifen o un organofosforat.

Olivera:
Repilo
Cal fer el tractament si es veuen taques a les fulles i repetir-lo cada 4-5 setmanes si es
continuen veien símptomes. En cas de plogudes o humitats altes que afavoreixen les
infeccions cal que realitzeu un tractament preventiu Si plou mes de 15-20 litres/m2 s’ha de
repetir el tractament ja que el fungicida s’haurà rentat.

Horta
Carxofa
Barrinador
Durant aquest mes seguiran les eclosions dels ous, per tant, cal mantenir el control de les
erugues recent nascudes abans no penetrin dintre de la planta ja que és quan són més
sensibles i accessibles a l’acció dels insecticides.

Enciam
Pugons
Amb l’augment progressiu de les temperatures poden aparèixer els primers problemes per
pugons. Cal vigilar l’aparició dels primers individus ja que tenen com a estratègia una ràpida
multiplicació.

Tomàquet
Tuta absoluta
Cal establir unes mesures d’arrencada i posterior establiment del cultiu per tal d’assegurar
l’eliminació de les pupes i evitar la colonització precoç com: realitzar un treball del sòl profund,
deixar un mes entre l’arrencada i la nova plantació i eliminar les males herbes hostes de la
plaga (Solanum nigrum).

Fruiters
Presseguer i nectarina
Varietats en prefloració: Arrufat
Cal protegir els arbres just abans de l’obertura dels borrons de fusta estadi B-C.
Varietats en prefloració: Anarsia
En les finques que van presentar problemes l’any anterior es recomana el control de larves
hivernants abans de l’estadi E.
Varietats en prefloració: Poll de San José i Poll Blanc
A les finques on s’observi presencia es recomana la utilització de l’oli de parafina en arribar a
l’estadi D (botó rosa).
Varietats en prefloració: Pugó verd
Es recomana tractar les femelles fundadores a l’estadi fenològic B-C.
Varietats en prefloració: Trips
Les parcel·les on l’any anterior es van detectar danys (russeting i clivelles sobre l’epidermis)
es recomana tractar-les just abans de l’inici de floració.
Varietats a inici de floració: Xancres (Fusicoccum sp., Monilia sp.)
Fins caiguda de pètals es poden produir atacs d’aquests fongs. Monilia produeix l’assecament
de flors que resten adherides fortament als brots. Cal protegir les finques amb problemes a
inici de floració. En situacions d’humitats o pluges cal repetir la protecció en plena floració.
Varietats a inici de caiguda de pètals: Trips
Per evitar danys en l’epidermis dels fruits es recomana realitzar un nou tractament a les
plantacions de nectariner i presseguer de pell fina vermella a inici de caiguda de pètals (estadi
G).

Parcs, jardins i espais verds
Palmeres
Morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus)
A mitjans de març han començat a augmentar les captures per tant, tot i que encara són
baixes, es recomana iniciar els tractaments per protegir les palmeres. Un cop començats els
tractaments és important repetir-los cada 45 dies aprox. alternant els productes fitosanitaris.
Només es poden podar palmeres afectades i cal destruir ràpidament els trossos per trituració
en un abocador-gestor autoritzat per tractar restes de jardineria i forestals. Després de fer la
poda és recomanable la protecció de ferides i realitzar tractaments amb productes
fitosanitaris.

Pi
Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa)
En aquests moments està en l’últim estadi de la fase d’eruga i es poden veure les
processons d’enterrament. S’ha de tenir cura perquè en aquest estadi les erugues tenen pèls
molt urticants. L’època més adequada per actuar són els mesos d’octubre i novembre ja que
és quan estan les erugues joves a l’arbre o bé en bosses que es poden tractar o retirar i
cremar.

Podeu trobar més informació al web del Departament:
twitter.com/agriculturacat

www.gencat.cat/agricultura/sanitat

facebook.com/agriculturacat

Informació facilitada per l’informador automàtic de Tortosa (977 58 11 81)
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