ESTACIÓ D’AVISOS DEL SERVEI DE SANITAT VEGETAL
INFORMADOR AUTOMÀTIC DE MÓRA D’EBRE
Avís del dia: 17 de novembre de 2022
Avís 30/2022

Cultius:

Olivera, vinya, ametller i fruiters

Olivera
Repilo
Durant la collita és habitual fer ferides als arbres, per on penetren fongs i bacteris. En cas de
pluges o humitats altes es por induir el desenvolupament del repilo. Es recomana protegir el
cultiu. Si plou més de 15-20 litres/m2 s’ha de repetir el tractament ja que el fungicida s’haurà
rentat.

Vinya
Malalties de fusta
Les ferides produïdes durant la poda és per on accedeixen els fongs que causen les malalties
de fusta. Actualment, no existeixen mitjans de lluita curatius, motiu pel qual són d’especial
importància les mesures preventives següents:
-

Podar aviat les vinyes més afectades i desinfectar les tisores 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.

Confusió sexual
Un cop acabada la campanya, cal retirar els difusors de confusió sexual per tal de no deixar
residus a la vinya. Durant la poda és un bon moment per fer-ho. El vostre distribuïdor us
indicarà on s’han de dipositar els difusors recollits.

Ametller
Brot sec
En les parcel·les o varietats que presenten majors problemes d’aquesta malaltia es recomana
addicionar-hi un fungicida orgànic que presenti efecte contra la mateixa, a més dels derivats
cúprics, en el moment de la caiguda de les fulles

Fruiters
Caiguda de fulla
Les ferides que es produeixen en caure les fulles poden ser la via d’entrada de les malalties
que ens afectaran la propera campanya, de manera que es recomana protegir aquestes ferides
amb derivats cúprics.

Informació facilitada per l’informador automàtic de Móra d’Ebre (977 40 14 66)
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Podeu trobar més informació al web del Departament:
www.gencat.cat/agricultura/sanitat
twitter.com/agriculturacat
facebook.com/agriculturacat

