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Avís del dia: 17 d’agost de 2012 
 
 
Cultius:   
 Vinya, Olivera, Noguer, Fruiters, Presseguer i Hort a       
 
     

Vinya  
 

 
Avís sobre l’aplicació de productes fungicides  
Recordem que com a mesura necessària per a evitar possibles alteracions en la fermentació, dins dels 
21 dies abans de la verema no es poden fer tractaments amb productes fungicides. 

 
 

Olivera 
 
 

Mosca de l’olivera:  Bractocera oleae 
En els darrers controls l’índex d’olives picades és manté baix, de manera general no cal tornar a protegir. 
Tot i això, donat que els atacs de mosca són molt irregulars, per part dels pagesos cal seguir fent 
recomptes de picada i tractar si es supera l’índex del 5% d’olives picades. 

 

 

Noguer 
 
 

Carpocapsa  
Recordeu que cal continuar tenint el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament. 

  

 
Fruiters :  

 
 

Cuc del raïm: Tercer a generació  
 
Moments de tractament i productes: 
Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos 
  
-Baix Penedès, Camp de Tarragona i Priorat DOQ Prio rat: Ja es va avisar 
-Priorat DO Montsant:  
• A les zones primerenques, mitjanes i tardanes  ja es va donar l’avís. 
• A la zona més tardana  de Cornudella i Ulldemolins, la màxima eclosió és dimarts 14, dimecres 15, 

dijous 16 i divendres 17. 
-Conca de Barberà:  
• A les zones primerenques i  mitjanes  ja es va donar l’avís. 
• A les zones tardanes  com les parts altes de l’Espluga i Sarral, Vimbodí i Rocafort la màxima eclosió 

és dijous 16, divendres 17 i dissabte 18. 

 
 
 
             Serveis Territorials de Tarragona 
                  Sanitat Vegetal  

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Estació d’avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona 
Contestador automàtic de Tarragona 
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Mosca de la fruita: Ceratits  
Aquest any les poblacions són molt elevades, cal estar atents des de l’inici del canvi de color per tal de 
protegir el període de maduració de les diferents varietats. 

 
Presseguer :  

 
 
 

Aranya  
Recomanem vigilar les plantacions i tractar si es supera el llindar de tolerància, recordeu que aquest té 
en compte la presència de fauna auxiliar. 
 
Monilia 
S’ha trobat algun fruit afectat, si les condicions són favorables es recomana protegir les varietats que 
estiguin a punt de collir. 

 

 

Horta 
 

 
 

TOMÀQUET 
Tuta absoluta 
Cal realitzar controls individualitzats ja que les poblacions i els danys varien molt segons les condicions 
de cada parcel.la.  
 
Amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb Bacillus thuringensis (PAE*), 
respectuós amb els enemics naturals que són molt importants per mantenir els nivells de tuta baixos. 
 
Podeu consultar els productes autoritzats i les seves restriccions al full informatiu del DAAM i als avisos 
fitosanitaris que estan penjats a la web del departament. Recordeu que la utilització dels productes de 
forma inadequada afavoreix l’aparició de resistències. 
 
Cuc del tomàquet o Heliothis  
Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els tractaments per a Tuta 
absoluta ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga. 
 
 
Àcar del bronzejat ( Aculops lycopersici) 
En les condicions actuals de baixa humitat relativa i calor poden aparèixer atacs d’aquest àcar. Cal 
localitzar les primeres taques de color bronzejat a la part baixa i tractar localment. El sofre controla bé la 
plaga si s’utilitza de forma preventiva. 

 
 

Altres 
 
 

 

Atenció a la nova plaga de  Drosophila Suzukii  que pot afectar a prunes, préssec i vinya.  
Cal estar atents i avisar a aquest servei si es detecten els primers símptomes, així com seguir les 
recomanacions d’aquest contestador en el que anirem informant sobre l’evolució de la plaga.  
Recordem que de moment no s’han detectat danys a la demarcació i les captures en els punts de 
control es mantenen baixes. 

 
*PAE: Productes autoritzats en Producció Agrària Ecològica 


