
 Les llunes d’aquest mes :

3 de gener - Lluna creixent

10 de gener - Lluna plena

17 de gener - Lluna decreixent

24 de gener - Lluna nova

Època de temperatures baixes i 
condicions atmosfèriques que 
redueixen al mínim l’activitat i el 
creixement vegetal.

Els trossos de terra que estiguin sense 
cultivar és bo que quedin llaurats per 
tal que el fred elimini ous i larves de 
futures plagues.

Per als nostres jardins és època de 
sembra de tulipes, i gladiols.

 Aquest mes toca sembrar :   
Espinacs, julivert, alls, pèsols i 
faves tardanes.

 Aquest mes toca plantar :
Cebes, cols, enciams, escaroles, 
bròquils i bledes.

Seguiment mensual de cultius GENER
 Tractament dels arbres i l’hort:

AVELLANERS I AMETLLERS: Per evitar l’aparició de males herbes 
durant la primavera aplicarem tractaments específics.

CÍTRICS: Els arbres que encara tinguin fruit és convenient aplicar 
tractaments preventius per evitar que es podreixi.

OLIVERES: Per tal d’evitar l’aparició de Repil·lo o 
Ull de Gall es poden aplicar tractaments 
específics, i en zones on aquesta malaltia tingui 
molta incidència els tractaments hauran de ser 
penetrants.

CARXOFERES: En aquesta època de l’any poden 
aparèixer els primers símptomes del cuc de la 
carxofa i dels pugons. Si és aquest el cas, 
aplicarem tractaments que repetirem posteriorment 
cada 15 dies.

COLS I COL-I-FLOR: En cas de plagues, aplicarem tractaments 
específics sobre les plantes, mullant-les amb aigua abans d’aplicar el 
producte.

ENCIAMS I ESCAROLES: 
Vigilarem l’aparició de pugons i 
tractarem les plantes abans que 
fagin el capdellat.

CEBES I CALÇOTS: Si en aquesta època tenim humitats i temperatures 
altes és convenient aplicar tractaments preventius de futures plagues.

 Aquest mes collirem :
Api, bleda, bròquil, calçot, carxofa,  col, col de Brussel·les, 
coliflor, escarola, espàrrecs de marge, fonoll, nap, porro, 
remolatxa, xicoria, caqui, codony, kiwi, llimona, magrana, 
mandarina, poma, pomelo, taronja i xirimoia.


