
 
 
Avís del dia:  13 de novembre de 2015 
Avís  76/2015 
 
Cultius:  

Olivera, cítrics, horta i forestals 
 
 

Olivera: 
 

Mosca de la oliva. Bractocera oleae 

 A la comarca del Tarragonès, a zona litoral del Baix Penedès i  a la zona de Mont-roig, 
Cambrils, Montbrió i voltants del Baix Camp: 

Actualment les temperatures es mantenen elevades i els atacs de mosca són molt 
irregulars.  Per part dels pagesos cal seguir fent recomptes de picada i tractar amb un 
producte amb efecte larvicida si es supera l’índex del 5% d’olives picades noves. Cal 
realitzar un tractament només si es preveu una recol·lecció tardana a partir del 15 
de novembre. 

Recordeu la obligatorietat de tenir en compte els terminis de seguretat dels 
productes fitosanitaris a aplicar, que són els dies que han de passar entre el tractament 
i la recol·lecció. 

Recordem que en agricultura ecològica cal mantenir protegit el cultiu. 

 
 

Cítrics: 
 
Mosca de la fruita o Ceratitis 

Cal seguir protegint les varietats a l’inici del canvi de color. 

Horta: 
 

General 
 
Erugues 
 La presència d’erugues segueix sent molt elevada, vigileu les vostres plantacions. 

 

Pugó 
 
              

S’està trobant colònies de pugó, vigileu les vostres plantacions. 

Ceba, i Calçot 
 
Mildiu 

 Recordeu que les humitats elevades i persistents afavoreixen aquestes malalties. 
Vigileu les plantacions per tal de realitzar-ne el control.  



 

Carxofa 
 
Taca negra (Ascochyta  hortorum) 
 

 S’estan trobant fruits afectats a les plantacions. Recordeu la taca negra va 
associada a altes humitats, per tant és molt important intentar evitar-les. 

Forestals: 
 

Pi 
 
Processionària del 
pi  

En el cas de detectar la presència de la plaga cal fer el tractament el més          
ràpid possible. A mesura que les erugues siguin més grans i les bosses més          
visibles els danys s’incrementaran i l’eficàcia dels tractament anirà disminuint. 

 
 
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 

 

http://www.gencat.cat/agricultura/sanitat
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_plagues_males_herbes/dar_plagues/dar_informacio_segons_organismes_nocius/dar_insectes/Morrut-palmeres/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_mitjans_de_prevencio_i_lluita_fitosanitaria/dar_us_sostenible_productes_fitosanitaris/
http://www.gencat.cat/daam
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