
ADV “TERRA ALTA”      Avís nº 03/2021   
dimarts, 9 / febrer / 2021 
Sobre VINYA, OLIVERA i AMETLLER 
Són 1 pàgines 

 
INFORMACIÓ D’INTERÈS PER A USUARIS DEL SERVEI TÈCNIC ADV TERRA ALTA 
 
Publicació dels avisos: 
- web: https://www.doterraalta.com/area-privada/ 
- eBando: #DOTERRAALTA 
 
Sol·licituds dels serveis i atenció tècnica personalitzada a: 
Consell Regulador DO “Terra Alta”  
Ctra. Vilalba, 31 ES 43780 GANDESA  
T. 977421278 / info@doterraalta.cat  
 
Informació relacionada a: Generalitat de Catalunya Servei de Sanitat Vegetal del DAAM 

 
 
 
 
 
           
 
  
     
          VINYA 

CONFUSIÓ SEXUAL  
Durant l’època de poda és un bon moment per retirar els difusors de confusió sexual i així 
no es deixen residus a la parcel·la. Podeu consultar al vostre distribuïdor per saber on 
s’han de dipositar els difusors recollits. 

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, pel qual son 
d’especial importància les mesures preventives següents:  

•  Recordem 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.  
• En el cas de fer prepoda, picar la fusta el més petita possible i incorporar-la al 
terra.  
• Aplicar algun protector o màstic sobre les ferides de poda. 

        OLIVERA  

CORC DE L’OLIVERA 
Per tal d’evitar possibles afectacions d’aquesta plaga, és recomanable que quan hagin 
finalitzat les feines de tallar les branques trencades i la poda, es realitzi una trituració o 
un picat fi (< 10 cm) d’aquestes o la seva crema en el mateix camp,  i la llenya 
s’emmagatzemi en llocs tancats preferentment fora dels camps d’olivera. 
Més informació: 
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag02_sanitat_vegetal/ag02_02
_plagues/documents_plagues/fitxers_estatics/fitxa_72_corcs_olivera.pdf 

 
 
 
        
 
 
 
       AMETLLER  

ARRUFAT I PERDIGONADA: Varietats en prefloració 
Sol tenir incidència a l’inici de la brotada si durant aquesta època es produeixen períodes 
de pluja i molta humitat. Es recomana realitzar un tractament des de l’estadi B (borró 
inflat) fins a la caiguda dels pètals. Cal mantenir protegit el cultiu si hi ha humitat. 
 

MONILIA: Varietats a inici de floració 
A les finques que presenten problemes per aquesta malaltia, cal realitzar un tractament a 
inici de floració. En presència d’humitats o pluges cal repetir-lo a plena floració. 
 

 VESPETA DE L’AMETLLER 
S’ha detectat a Catalunya, el 2019 a Tarragona (Conca del Barberà) i a Lleida (Urgell i 
Garrigues). El símptoma més característic és la presència d’ametlles buides i 
momificades, de mida més petita, que s’ennegreixen i romanen a l’arbre desprès de la 
collita. En arribar la primavera s’observa l’orifici de sortida de l’adult. Les pèrdues poden 
ser elevades en varietats dolces o de closca tova. Si teniu qualsevol sospita de parcel·la 
afectada cal que contacteu amb l’ADV. 


