
 
Avís del dia: 10 de setembre de 2015 
Avís 65/2015 
 
Cultius:  
Vinya, olivera  i horta 
 
Vinya: 
 

NOTA 

 Recordem de manera general, que dins dels 21 dies anteriors a la verema, no 
s’aconsella fer tractaments amb fungicides per evitar problemes posteriors en la 
fermentació. 

 
Olivera: 
 

Mosca de la oliva . Bractocera oleae 

 A les zones  litorals de la comarca del Baix Penedè s: Cal realitzar un tractament 
des de dilluns 7 fins  divendres 11. 

A les comarca del Baix Camp, Tarragonès, Alt Camp, Priorat i a les zones  
interiors de la comarca del Baix Penedès:  Cal realitzar un tractament general des de 
divendres 11 fins dimarts 15. 

A la Conca de Barberà :  Cal estar atents al contestador.  

Agricultura ecològica:  Cal seguir mantenint el cultiu protegit amb caolí, spinosad o 
Beauveria bessiana. 

 

 
Repilo “ull de gall”:  

 Degut a les pluges d’aquests dies, l’alta humitat relativa i temperatures moderades és 
un període crític per a les infeccions d’aquesta malaltia. Es recorda que a les zones on 
hi hagi presència important d’inòcul, com taques a les fulles, cal mantenir protegit el 
cultiu. 

Mesures culturals, com podes que afavoreixin la ventilació dels arbres o un adobat 
nitrogenat equilibrat, contribueixen a disminuir la incidència d’aquesta malaltia 

 
 
 

Horta:  
 

General 
 
Erugues  
 Està augmentant la presència d’erugues, vigileu les vostres plantacions per tal de 

detectar els primers focus. 



Tomàquet 
 
Tuta absoluta 
 Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb Bacillus 

thuringensis respectuós amb la fauna auxiliar. 
 

Cuc del tomàquet o Heliothis 
 Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Els tractaments per a Tuta 

absoluta ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga. 
 

Tomàquet al aire lliure 
 
Mildiu  
 Les altes humitats i les temperatures suaus afavoreixen l’aparició d’aquesta malaltia, 

per tal d’evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius protegits. 

 
Tomàquet i pebrot 
 
Cendrosa  
 Estem veient atacs de cendrosa. Manteniu els cultius protegits. 

 
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. Tel èfon 977 25 08 45   
http://www.gencat.cat/daam 
ssv.t.daam@gencat.cat 

 


