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Avís del dia: 27 de setembre de 2013 
 
 
 

Cultius:  

Olivera, Vinya, Fruiters, Horta i Parcs i jardins 
 
 
 

Olivera 
 
 

Mosca de l’olivera. Bactrocera oleae 
A la comarca de la Conca de Barberà cal realitzar un tractament des d’avui divendres dia 27 
fins dimarts dia 1. 
 
A les zones interiors del Baix Penedès, Baix Camp i a les comarques de l’Alt Camp i Priorat ja 
es va donar l’avís. 
 
Cal estar atents al contestador a les zones litorals del Baix Penedès i del Baix Camp com 
Mont-roig, Cambrils, Riudoms, Montbrió, Vinyols, Riudecanyes, etc., així com a la comarca del 
Tarragonès. 
 
Malgrat tot, donat que els atacs de mosca són molt irregulars, per part dels pagesos cal seguir 
fent recomptes de picada per completar la nostra informació i tractar si es supera l’índex del 
5% d’olives picades. 
 
Recordem que en agricultura ecològica cal mantenir protegit el cultiu.  

 
Vinya  
 

 

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

 
Fruiters:  

 
 

 

Mosca de la fruita: Ceratitis 
Aquest any les poblacions són molt elevades, cal protegir els fruits durant el període de 
maduració . 

 

 

 
             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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Horta 
 
 
 

HORTA EN GENERAL 
Erugues 
Esteu atents a l’aparició d’erugues, per al seu control. 

 
 

TOMÀQUET 
Tuta absoluta 
Estigueu molt atents, ja que amb les temperatures actuals les poblacions de Tuta es poden 
mantenir elevades. Cal seguir realitzant controls individualitzats a cada finca ja que les 
poblacions i els danys varien molt segons les condicions de cada parcel.la. 
 
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. 
 
Alternaria i Míldiu 
Amb altes humitats relatives poden aparèixer aquestes dues malalties que afecten als fruits. 
Cal evitar els excessos d’humitat i retirar de la parcel·la els fruits afectats. Els tractaments a 
base de coure ajuden a reduir la propagació del fong.  

 
Parcs i jardins 
 

 

PALMERES: Morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus) 
Entre l’inici de primavera i 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 a la web del DAAM: www.gencat.cat/agricultura 
 

 

http://www.gencat.cat/agricultura

