
 
 
Avís del dia: 8 de juliol de 2014 
Avís 44/2014 
 
Cultius:  

Vinya, noguer, avellaner, presseguer i nectarina i horta. 
 
Vinya: 
 

Cuc del Raïm: Segona generació 
 Moments de tractament i productes: 

Inici de vol: Fenoxicarb 
Període de posta d’ous sense iniciar l’eclosió: Clorantraniprol, indoxacarb, 
metoxifenocide. 
Inici d’eclosió: Bacillus thuringiensis, emamectina, spinosad, tebufenocide,  
Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos 
 

 Baix Penedès, Priorat DO Montsant, DOQ Priorat i Camp de Tarragona:  ja 
es va avisar 

 

 Conca de Barberà: A les zones primerenques ja es va donar l’avís. 

 A les zones mitjanes com Blancafort, Solivella, zones baixes de l’Espluga la 
màxima eclosió es de dimecres dia 9 fins divendres dia 11. 

  les zones tardanes com les parts altes de l’Espluga i Sarral, Vimbodí i 
Rocafort estem en període de posta d’ous. 
 
 

Míldiu: 

 Dilluns dia 7 es va produir una altra pluja general que en algunes zones ha superat els 
10 litres. Estem elaborant les dades per tal de recomanar el tractament. Estigueu 
atents al contestador. 
En agricultura ecològica s’han de mantenir protegides les vinyes. 

 
 

Noguer: 
 
Carpocapsa 
 
 
 
 
 
 
 

S’ha iniciat el vol de la segona generació. Vigileu la finca i manteniu el cultiu protegit si 
es supera el  llindar de tractament. 

 



Avellaner : 
 
Zeuzera 

 En aquelles finques afectades que no es realitzi la confusió sexual es recomana fer el 
primer dels 2 tractaments des de diumenge 29 fins divendres dia 4. 

Diabló 

 Zones tardanes de muntanya: Estigueu atents al contestador per a l’avís de 
tractament contra la picada de posta. 

Aranya 

 Estigueu atents a l’aparició dels primers símptomes i tracteu si és necessari. 

 

Presseguer i nectarina: 
 
Mosca de la fruita o Ceratitis 

 Les poblacions son elevades, cal estar molt atents i anar protegint les varietats a mida 
que vagin entrant en el període de maduració des de l’inici del canvi de color. 

Monilia 

 Les condicions d’alta humitat relativa són molt favorables per la propagació d’aquesta 
malaltia, cal extremar la vigilància a les finques on hi hagi inòcul (fruits momificats). 

 

Horta: 
 

Tomàquet 
 
Tuta absoluta 

 Amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb Bacillus thuringensis, 
respectuós amb els insectes depredadors. 

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) 

 Amb baixa humitat relativa i calor apareixen els primers 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. 

Cul negre  

 
 

Amb l’augment de les temperatures pot aparèixer aquesta fisiopatia. Es recomana 
realitzar regs freqüents i poc abundants. 

Cucurbitàcies  
 
Cendrosa 

 
 
 

S’estan trobant atacs de cendrosa en algunes plantacions, manteniu els cultius 
protegits.  

Patata 
 
Palometa de la patata 

 Per tal d’evitar l’atac d’aquesta plaga s’ha d’anar en compte a no deixar els tubercles 
arrencats al camp i evitar la formació d’esquerdes al terra. 

Ceba, Enciam , Patata i Tomàquet a l’aire lliure 
 
Míldiu 

 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. 



 
Enciam  
 
Pugó 

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

 
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 de Catalunya, 50. 43002 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45   

http://www.gencat.cat/daam 
ssv.t.daam@gencat.cat 

@eatarragonacat 
 

http://www.gencat.cat/agricultura/sanitat
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.7d5a409fbe273a69cc497c10d8c0e1a0/?vgnextoid=8ef3a8508be0f310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8ef3a8508be0f310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=9d6f2ba5a01b4110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.8ea90a68a0f0f53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=ab51f5d38ed1b310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ab51f5d38ed1b310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.gencat.cat/daam
mailto:ssv.t.daam@gencat.cat
https://twitter.com/eatarragonacat

