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Avís del dia: 25 de juliol de 2012 
 
 

Cultius:  

 Vinya, Olivera, Noguer, Avellaner, Fruiters, Presseguer   i  Horta       
 

     

Vinya 

  
 

Cuc del raïm: Tercera generació  
Moments de tractament i productes: 
Inici de vol: Fenoxicarb 
Període de posta d’ous sense iniciar l’eclosió: Clorantraniprol, flufenoxuron, indoxacarb, metoxifenocide. 
Inici d’eclosió: Bacillus thuringiensis, emamectina, spinosad, tebufenocide,  
Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos 
  

-Baix Penedès:  

 A la zona costanera de Calafell i El Vendrell estem en període de posta, l’inici d’eclosió serà 
dimecres dia 25 i dijous dia 26. 

 A la zona interior com l’Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Albinyana, Bellvei i Banyeres estem en 
període de posta. 

-Camp de Tarragona:  

 A la zona més primerenca com la zona litoral de Constantí i Cambrils l’inici d’eclosió és dimarts 
24 i dimecres 25.  

 A les zones mitjanes de Vallmoll, Nulles, La Secuita, Bràfim, Vilabella, Valls estem en període 
de posta. 

 A les zones tardanes com parts altes de Valls, Fontscaldes, parts baixes de Vila-rodona, del 
Pont d’Armentera, del Pla de Sª Maria, Rodonyà, Masllorenç s’ha iniciat el vol. 

-Priorat DO Montsant:  

 A les zones primerenques com Garcia, Darmós, zones baixes d’Els Guiamets i d’El Masroig, la 
màxima eclosió serà dijous 26, divendres 27 i dissabte 28. 

 A les zones mitjanes com zones altes d’Els Guiamets, d’El Masroig, La Serra d’Almós, 
Capçanes, El Molar, Marçà, Falset, Pradell de la Teixeta i La Torre de Fontaubella estem en 
període de posta. 

 A la zona tardana de Cabacés, La Figuera, Margalef i La Bisbal, s’ha iniciat el vol. 

 A la zona més tardana de Cornudella i Ulldemolins, encara no ha començat el vol. 

-Priorat DOQ Priorat: 

 A les zones primerenques com Bellmunt, Lloar i El Molar estem en període de posta. 

 A les zones mitjanes  com Gratallops, Vilella Alta i Baixa, Torroja i partides del terme de Porrera 
i Falset limítrof amb Gratallops  s’ha iniciat el vol. 

 A les zones tardanes encara no s’ha iniciat el vol. 

-Conca de Barberà: encara no s’ha iniciat el vol. 
 

 

 

 
             Serveis Territorials de Tarragona 

                  Sanitat Vegetal 
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Míldiu 
Cal estar atents per si apareixen taques en algun indret    

 

Cendrosa 
En les varietats tardanes i sensibles a aquesta malaltia pot fer-se un quart tractament a l’inici del canvi 
de color. 

        
 

Podridura grisa o Botrytis 
El tercer tractament es fa just a l’inici del verolat. 

 
 

Olivera 
 
 

Mosca de l’olivera. Bractocera oleae 
Ja ha aparegut la primera generació d’adults, en la que normalment no cal realitzar tractaments de 
caràcter general  en la varietat arbequina.  
Malgrat tot s’està detectant en finques concretes d’algunes zones com Salomó, la Riera de Gaia, 
Cambrils...  així com en  varietats primerenques com sevillenca, grossal, morruda etc. un índex de picada 
superior al 5%, per això cal fer un recompte de picades i realitzar un tractament si es supera el llindar. 
En agricultura ecològica, si s’utilitza captura massiva per al control de la plaga és recomanable col·locar 
els mosquers a mitjans d’aquest mes. 

 
 

Noguer 
 
 

Carpocapsa 
Ens trobem en segona generació. Vigileu la finca  i manteniu el cultiu protegit si es supera el llindar de 
tractament. 

  

 

Avellaner 
   
 

Borró sec 
Ja s’ha donat l’avis. 

   
 

Aranya 
Vigileu la part interior dels avellaners que és per on s’observen els primers símptomes. 

   

 
Fruiters:  

 
 

 

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. 
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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 
En algunes finques s’ha vist un increment de les poblacions, per tant, és molt important realitzar controls 
individualitzats ja que els danys varien molt segons les condicions de cada parcel.la.  
 
Amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb Bacillus thuringensis, 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. 

 
 

MONGETA 
Aranya 
Estigueu atents i tracteu els primers focus per evitar la seva proliferació.  
 
Erugues 
S’estan trobant atacs d’erugues en mongeta, cal vigilar les plantacions. 

 
 

Altres 
 
 

 

Atenció a la nova plaga de  Drosophila Suzukii  que pot afectar a  maduixes, cireres, prunes, 
albercocs, 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. 

  


