
 
Avís del dia: 19 de setembre de 2014 
Avís 74/2014 
 
Cultius:  
Olivera, vinya, , fruiters, horta i forestals 
 
Olivera:  
Degut a les pedregades puntuals d’aquests darrers dies que hi hagut en algunes zones de Tarragona es 
recomana realitzar un tractament el més aviat que pugui a les finques afectades, preferentment dins les 48 
hores amb  compostos de coure. 

 
Mosca de l’oliva. Bactrocera oleae 
 
 

A la comarca Conca de Barberà cal realitzar un tractament des de dijous 18 fins 
dimarts 23. 

A les zones  litorals de la comarca del Baix Penedès en els darrers controls s’ha 
constatat una pujada de les captures i de l’índex d’olives picades. Per tant, en aquesta 
zona s’ha de fer un tractament des de divendres 19 fins dimecres 24. 

Cal estar atents a la zona interior del Baix Penedès i a les comarques del Baix Camp, 
Tarragonès, Alt Camp, Priorat i Baix Penedès. 

Malgrat tot, recordem que 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. 

Vinya: 
 

Avís sobre l’aplicació de productes fungicides  
 Recordem, com a mesura necessària per a evitar possibles alteracions en la 

fermentació, que dins els 21 dies abans de la verema no s’aconsella fer tractaments 
amb productes fungicides. 

 
 
Fruiters: 
 
Mosca de la fruita o Ceratitis  
 
 
 
 
 
 
 

Les poblacions són molt elevades, cal anar protegint les varietats pendents de collita. 
S’ha de tenir en compte el termini de seguretat del producte emprat. 

 



Horta:  
 
Tomàquet 
 
Tuta absoluta 
 Continueu vigilant el cultiu. Amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments 

amb Bacillus thuringensis, respectuós amb els insectes depredadors.  

 

Recordem que per tal d’evitar l’aparició de resistències és molt important seguir les 
especificacions que posa l’etiqueta dels productes, incloent el número màxim 
d’aplicacions per campanya. 

Cuc del tomàquet o Heliothis  
 Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant, 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 apareix 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. 

 
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. 

 
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   
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