
 
 
Avís del dia: 8 de juliol de 2015 
Avís 44/2015 
 
Cultius:  

Vinya, avellaner, noguer, fruiters, fruiters de pinyol i horta 
 
Vinya 
 
Cuc del Raïm: Cal estar atents quan avisem de l’inici del vol de la tercera generació 
 
Cendrosa 

 Estem trobant incidència de la malaltia, cal estar atents en varietats i zones sensibles. 

Avellaner 
 

Diabló 

 Zones tardanes de muntanya: A les finques amb poblacions altes ja es pot realitzar el 
segon tractament per protegir contra la picada de posta.  

 

Aranya 

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

 
 

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. 

Aranya 

 Vigileu les plantacions i esteu atents a l’aparició dels primers símptomes, s’han detectat 
finques afectades. 

 

Fruiters 
 

Mosca de la fruita o ceratitis 
 Les poblacions de mosca són molt elevades. Protegiu la fruita que es trobi en 

maduració. 

 
 

Fruiters de pinyol 
 

Monilia 
 Vigileu aquelles finques on hi hagi inòcul (fruits momificats). 

 

Cendrosa en fulla 
 Estem trobant plantacions joves de presseguer amb afectació, esteu atents.  

 



Grafolita 

 Recordeu que el llindar de tractament és de: 15 adults/trampa/setmana, i que en cas 
de superar-lo, cal protegir els fruits des del verolat fins a la collita. 

 

Horta: 
 

Horta en general 
 
Pugó i erugues 
 Vigileu les vostres plantacions per tal de detectar els primers focus. 

 

Tomàquet 
 
Tuta absoluta 
 Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb Bacillus 

thuringensis respectuós amb la fauna auxiliar. 

 

Cul negre 
 Amb l’augment de les temperatures s’està observant aquesta fisiopatia. Es recomana 

realitzar regs freqüents i poc abundants. 

  

Àcar del bronzejat (Aculops lycopersici) 
 Amb baixa humitat relativa i calor apareixen atacs d’aquest àcar. Acostuma a atacar la 

part inferior de la planta i s’escampa ràpidament cap a la part superior. Cal localitzar els 
primers focus i tractar les plantes afectades. El sofre controla bé la plaga si s’utilitza de 
forma preventiva. 

 

Mongeta 
 
Aranya 
 Vigileu la seva presència i tracteu els primers focus per evitar la seva proliferació. 

 
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 Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45   
http://www.gencat.cat/daam 
ssv.t.daam@gencat.cat 
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