
 
 

Avís del dia: 06 de maig de 2014 
Avís 19/2014 
 
Cultius:  

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

 Ja hem localitzat les primeres taques al Camp de Tarragona, concretament a Perafort i 
Constantí. Aquestes taques venen de les pluges dels dies 20 i 21. A la resta de comarques 
no tenim encara noticies de taques. En cas afirmatiu cal avisar a aquest servei o als tècnics 
de les ADV. De moment no s’aconsella fer tractaments però si estar atents i pendents de 
com evoluciona la climatologia els propers dies.  
 
En el cas de les finques en producció ecològica, a la zona primerenca del Camp de 
Tarragona, si que és convenient iniciar la protecció amb productes cúprics. 

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. 

 
Ametller: 
 
Brot sec o Fusicocum: 
 A la zona litoral, a les finques amb varietats sensibles i amb problemes d’aquesta malaltia, 

recordem la necessitat de protegir els arbres durant el maig, especialment si es produeixen 
pluges i altes humitats. 

Pugó: 

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

Noguer: 
 
Carpocapsa 

 
 

Ja s’han iniciat les primeres captures d’adults. A les finques on es realitzi la confusió sexual 
ja s’han d’instal·lar els difusors. 

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.  

- 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.     

 

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. 

Arrufat i cribat: 

 Com a conseqüència de les darreres pluges cal tenir protegits els presseguers. 

 
Cirerer: 
 
Drosophila suzukii:  

 Estem detectant un augment de les captures d’aquesta plaga en els punts de control. Cal 
estar atents ja que les condicions actuals són favorables pel seu desenvolupament.  

En les zones on hi ha cirera primerenca cal extremar la vigilància. Recordeu que el període 
de màxima susceptibilitat és durant la maduració.  

Productes amb autorització excepcional en cirerer: dimetotat 40%, piretrines 1,4%, spinosad 
48%, spinetoram 25%. 

Recordeu avisar a aquest servei si es detecten els primers 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: 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 i Carxofa 
 
Pugó 

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



 

 

 

 

Col, coliflor i bròquil 
 
Plutella xylostella 

 S’estan observant danys per Plutella, cal estar atents per protegir les plantacions. Recordeu 
que els tractaments amb Bacillus thuringensis afegint-hi sucre donen bons resultats. 

 
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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