
 
 
Avís del dia: 18 de juny de 2015 
Avís 34/2015 
 
Cultius:  

Vinya, avellaner, ametller, fruiters, cirerer i horta 
 
Calamarsa 
A la zona del Priorat del Lloar, Gratallops, Torroja i en determinats llocs del Baix camp i 
Tarragonès, aquesta darrera tarda i nit s’han produït calamarses. En els llocs afectats amb ferides 
als raïms i sarments, es recomana fer un tractament tan aviat com es pugui entrar a les finques, 
amb barreges de compostos cúprics i Folpet. En aquests llocs, on la pluja hagi estat superior als 
10 litres, és convenient utilitzar la barreja de compostos cúprics i Folpet amb un producte 
sistèmic pel míldiu. 
Els cultius d’olivera i avellaner que han pogut quedar afectats, es pot realitzar un tractament amb  
compostos cúprics. 
 

Vinya 
 
Míldiu 

 
 

Després de les darreres pluges, que han estat en general importants, aconsellem fer un 
tractament a totes les comarques abans del dilluns dia 22. Pot fer-se amb el del cuc del 
raïm, però mullant alhora els raïms i tota la vegetació el millor possible.  

Recordem que solament queda localitzar taques a la Conca de Barberà i en el cas de 
trobar-ne, cal trucar al tècnic de l’ADV o a aquest Servei. 

 
Cuc del Raïm: Segona generació 
 Moments de tractament i productes: 

Inici de vol: Fenoxicarb 
Període de posta d’ous sense iniciar l’eclosió: Clorantraniprol, 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 la màxima eclosió dels ous serà 
de dimarts 16 a dijous 18. 

 A la zona interior com l’Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Albinyana, Bellvei i 
Banyeres la màxima eclosió serà dissabte 20, diumenge 21 i dilluns 22 . 

 Camp de Tarragona:  

 A la zona primerenca com la zona litoral de Constantí i Cambrils la màxima 
eclosió serà dijous 18, divendres 19 i dissabte 20. 

 A les zones mitjanes de Vallmoll, Nulles, La Secuita, Bràfim, Vilabella, Valls la 
màxima eclosió serà divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21. 

 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, l’inici de 
l’eclosió és dissabte 20 i diumenge 21. 



 Priorat DO Montsant:  

 A les zones primerenques com Garcia, Darmós, zones baixes d’Els Guiamets, 
del Masroig i del Molar la màxima eclosió serà dijous 18, divendres 19 i dissabte 20. 

 A les zones mitjanes com zones altes d’Els Guiamets, d’El Masroig, del Molar, 
La Serra d’Almos, Capçanes, Marçà, Falset, Pradell de la Teixeta i La Torre de 
Fontaubella l’inici de l’eclosió es dijous 18 i divendres 19. 

 A les zones tardanes de Cabacés, La Figuera, Margalef i La Bisbal estem en 
període de posta. 

 A la zona més tardana de Cornudella i Ulldemolins s’ha iniciat la posta. 

 DOQ Priorat 

 A les zones primerenques com Bellmunt, Lloar i El Molar l’inici de l’eclosió es 
dijous 18 i divendres 19. 

 A la zona mitjana com Gratallops, Vilella Alta i Baixa, Torroja, estem en el 
període de posta dels ous. 

 A la zona tardana Porrera, Poboleda, Scala Dei, la Morera i el terme de Falset 
limítrof amb Porrera estem en el període de posta dels ous. 

 Conca de Barberà: 

 A les zones primerenques com Montblanc, Pira i Barberà s’ha iniciat la posta 
dels ous 

 A les zones mitjanes com Blancafort, Solivella, zones baixes de l’Espluga s’ha 
iniciat el vol. 

 
Cendrosa 

 
 

Recordem la importància dels tractaments preventius. El tercer s’haurà de fer quan el 
gra de raïm arribi a la mida d’un pèsol. 

 
Podridura grisa 

 Recordem que el primer tractament preventiu s’ha de fer al final de la floració, a la 
caiguda dels capitells florals. 

 

Avellaner 
 
Diabló 

 
 

Zones de muntanya: Ja es va donar l’avís del primer tractament contra la picada 
alimentària. 
Part baixa del camp de Tarragona: A partir del dia 17 ja es pot realitzar el segon 
tractament contra la picada de posta, però cal tenir en compte que els nivells de 
població que estem detectant en els punts de control són baixos. Tracteu només si 
detecteu presència d’adults. 
 

 
Zeuzera 

 
 

En aquelles finques afectades que no es realitzi la confusió sexual es recomana fer el 
primer dels 2 tractaments entre dimecres 17 i dimarts 23. 

 
Aranya 

 Esteu atents als primers símptomes. 

 

Ametller: 
 
Brot sec o Fusicocum 

 
 

Recordem que també durant el mes de juny si es produeixen mullenes cal protegir 
aquelles varietats sensibles 

 
 
 



Fruiters 
 
Mosca de la fruita o ceratitis 
 Les poblacions de mosca han augmentat. Protegiu la fruita que es trobi en maduració. 

Cirerer 
 
Drosophila suzukii 
 Actualment les poblacions són baixes. Igualment, en aquelles finques en les que 

s’observin danys es recomana protegir aquelles varietats que es trobin en maduració ja 
que és el període de màxima susceptibilitat. 

Recordeu que és molt important gestionar correctament el rebuig de cirera, i també 
retirar i destruir els fruits sobremadurats dels arbres així com els fruits caiguts a terra. 

Aviseu a aquest Servei si es detecten danys. 

Full informatiu 

 

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. 

 

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 

            

http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/ag_agricultura/ag02_sanitat_vegetal/ag02_02_plagues/documents_fulls_informatius/fitxers_estatics/fi_suzukii_cirera.pdf
http://www.gencat.cat/agricultura/sanitat
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_plagues_males_herbes/dar_plagues/dar_informacio_segons_organismes_nocius/dar_insectes/Morrut-palmeres/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_mitjans_de_prevencio_i_lluita_fitosanitaria/dar_us_sostenible_productes_fitosanitaris/
http://www.gencat.cat/daam
mailto:ssv.t.daam@gencat.cat

