
 
 

Avís del dia: 16 d’abril de 2014 
Avís 15/2014 
 
Cultius:  

Vinya, olivera, ametller, noguer, avellaner, presseguer i nectarina, horta i 
Forestals, parcs i jardins. 
 
Vinya: 
 
Cuc del raïm: 

 Al Baix Penedès, al Camp de Tarragona, Priorat i Conca de Barberà  ja es poden posar els 
difusors de confusió sexual contra aquesta plaga. 

  

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. 

 
 
Olivera: 
 
Repilo “ull de gall”: 
 Durant aquests mesos és el 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, i amb 
elevada humitat ambiental o si es donen períodes de pluja cal mantenir protegida la nova 
brotada. 
Mesures culturals com podes que afavoreixin la ventilació dels arbres o un adobat nitrogenat 
equilibrat contribueixen a disminuir la incidència d’aquesta malaltia. 
 

Ametller: 
 
Pugó: 

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

Noguer: 
 
Bacteriosi  

 
 

Els tractaments preventius amb productes cúprics són bàsics pel control d’aquesta malaltia, i 
especialment en períodes de pluges: 

- El primer tractament s’ha de fer a obertura de borrons 

- El segon tractament es realitza a l’inici de la floració femenina. 

 



 

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 enduriment de pinyol.  

Monilia: 
 Protegiu les varietats tardanes que encara estiguin en floració. 

Pugó: 

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

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: Míldiu i Stemphilium i 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. 

All i fava 
 
Rovell 

 Vigileu les plantacions i en cas necessari tracteu. 

Enciam 
 
Pugó 

 Vigileu les vostres plantacions i en cas de detectar els primers focus, tracteu abans del 
tancament del cabdell o de les pinyes. 

Col, coliflor i bròquil 
 
Erugues 

 
 
 

S’estan observant danys per erugues, cal estar atents per protegir les plantacions. 

 

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.  



 
 
 

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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