
 
 

Avís del dia: 15 de maig de 2014 
Avís 21/2014 
 
Cultius:  

Vinya, ametller, noguer, avellaner, presseguer i nectarina, mandarina, cirerer, 
horta i forestals, parcs i jardins. 
 
Vinya: 
 
Míldiu: 

 Ja s’han localitzat taques a molts indrets del Baix Penedès, Camp de Tarragona, Priorat i 
Conca de Barberà. Com les previsions meteorològiques donen pluges entre dilluns i 
dimecres i ens estem aproximant o be en alguns llocs ja estem a l’inici de la floració, que és 
el període més sensible a la malaltia, creiem necessari fer un tractament general a les 
comarques del Baix Penedès, Camp de Tarragona i Priorat. En les vinyes en les que s’hagin 
localitzat taques o raïms afectats, poden utilitzar-se productes penetrants o sistèmics. Aquest 
tractament pot fer-se conjuntament amb el de cendrosa. 
 
A la Conca de Barberà s’han trobat menys taques. Com en aquesta comarca la vinya va més 
endarrerida, pot esperar-se a veure com evoluciona la situació extremant la vigilància i en el 
cas de trobar més taques avisar a l’ADV o a aquest servei. 
 
En el cas de les finques en producció ecològica, s’aconsella mantenir les vinyes protegides a 
tots els indrets. 

Cendrosa: 

 Recordem la importància dels tractaments preventius. El primer s’ha de fer a l’inici de la 
brotada, quan aquesta arribi als 10-12 cm. de longitud. El segon s’ha de fer a l’inici de la 
floració si es fa amb productes líquids o en plena floració si es fa amb sofre pols per 
espolvoreig. 

 
Ametller: 
 
Brot sec o Fusicoccum: 
 Degut a les mullenes que s’estan produint, recordem la necessitat de mantenir protegits els 

arbres. 
Pugó: 

 A partir d’ara vigileu la presència de les primeres colònies de pugons en els brots tendres.  
 

Noguer: 
 
Bacteriosi  

 
 

Recordeu que el segon tractament es realitza a l’inici de la floració femenina i el tercer 
tractament es realitza al quallat del fruit. 

Antracnosi 



 
 

Recordeu que per controlar aquesta malaltia cal iniciar la protecció a l’inici de la floració 
femenina amb fungicides orgànics i realitzar el segon tractament al quallat del fruit.    

El tercer tractament s’ha de realitzar 15 dies més tard del quallat del fruit amb fungicides 
orgànics   

 

Avellaner : 
 
Pugó 

 Observeu el revers de les fulles per detectar les primeres colònies de pugó i tracteu només 
en cas necessari. 
 

Presseguer i nectarina: 
 
Cendrosa:  

 Recordem que cal protegir el fruit, especialment les varietats sensibles, des de caiguda de 
collarí fins l’enduriment de pinyol.  

Pugó: 

 Vigileu si s’observen colònies de pugó a les brotades. 

 
Mandarina: 
 
Pugó: 

 Estem detectant presència de pugó a la zona del Baix Camp. Cal estar atents. 

Cirerer: 
 
Drosophila suzukii:  

 S’han trobat danys en diferents indrets i les captures als punts de control segueixen sent 
elevades.  

Protegiu aquelles varietats que es trobin en maduració ja que és el període de màxima 
susceptibilitat. 

Els productes autoritzats excepcionalment per Drosophila suzukii en cirerer són: dimetotat 
40%, piretrines 1,4%, spinosad 48%, spinetoram 25%. 

Recordeu avisar a aquest servei si es detecten danys. 

Horta: 
 
Tomàquet 
 
Tuta absoluta 

 És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que la 
col·locació de trampes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de l’insecte. 
 

Ceba, Enciam i Patata: Míldiu 
 
 Les altes humitats i les temperatures suaus afavoreixen l’aparició d’aquestes malalties, per 

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

Enciam i Carxofa 
 
Pugó 

 Vigileu les vostres plantacions i en cas de detectar els primers focus, tracteu. 

 



 
Forestals, parcs i jardins 
 
Palmeres 
  

Morrut Des de primavera i fins a final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el 
morrut. Cal seguir les recomanacions d’ús que figurin a l’etiqueta en funció del tipus 
d’insecticida utilitzat.  

 
Avisos realitzats en col·laboració amb les Agrupacions de Defensa vegetal  
 
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 de Catalunya, 50. 43002 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45  ssv.t.daam@gencat.cat 

               http://www.gencat.cat/daam 
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