Avís del dia: 22 de juny de 2018
Avís 36/2018
Cultius:

Vinya, olivera, cirerer, ametller, avellaner, fruiters de pinyol, cítrics i horta
Vinya
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 i
metoxifenocide.
Inici d’eclosió: Bacillus thuringiensis, emamectina, spinosad, spinetoram i
tebufenocide.
Màxima eclosió: metil clorpirifos
 Baix Penedès:
 A la zona més primerenca que és la costanera de Calafell i El Vendrell,
la màxima eclosió és des de divendres 22 fins dilluns 25.
 A la zona interior com l’Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Albinyana, Bellvei i
Banyeres, l’inici de l’eclosió és dissabte 23 i diumenge 24. La màxima eclosió serà
dimarts 26, dimecres 27 i dijous 28
 Camp de Tarragona:
 A la zona primerenca de Constantí i Cambrils l’inici d’eclosió dels ous és
divendres 22, dissabte 23. La màxima eclosió serà dilluns 25, dimarts 26 i dimecres
27
 A les zones mitjanes de Vallmoll, Nulles, La Secuita, Bràfim, Vilabella, l’inici
de l’eclosió és diumenge 24 i dilluns 25.
 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,
s’ha iniciat la posta dels ous.
 Priorat DO Montsant:
 A les zones primerenques com Garcia, Darmós, zones baixes dels
Guiamets, del Masroig i del Molar l’inici de l’eclosió dels ous és divendres i dissabte
dies 22 i 23. La màxima eclosió serà dilluns 25, dimarts 26 i dimecres 27
 A les zones mitjanes com zones altes dels Guiamets, del Masroig, del
Molar, La Serra d’Almós, Capçanes, Marçà, Falset, Pradell de la Teixeta i La Torre
de Fontaubella, l’inici de l’eclosió és dilluns 25 i dimarts 26.
 A les zones tardanes de Cabacés, La Figuera, Margalef i La Bisbal s’ha
iniciat la posta dels ous.
 A la zona més tardana de Cornudella i Ulldemolins s’ha iniciat el vol.
 Priorat DOQ Priorat
 A les zones primerenques com Bellmunt, Lloar i El Molar, estem en
període de posta dels ous.
 A la zona mitjana com Gratallops, Vilella Alta i Baixa, Torroja, s’ha iniciat la
posta dels ous.

 A la zona tardana Porrera, Poboleda, Scala Dei, la Morera i els masos de
Falset limítrof amb Porrera s’ha iniciat el vol.
 Conca de Barberà:
 A les zones primerenques com Montblanc, Pira i Barberà s’ha iniciat el vol.
Mildiu
De moment no es preveuen noves pluges durant aquesta setmana, per tant, cal
estar atents a la presència de taques o raïms afectats.

Cendrosa
Estem trobant incidència de cendrosa en molts indrets. Recordem que el tercer
tractament cal fer-lo quan el gra del raïm arriba a la mida d’un pèsol.
NOTA: Per a obtenir bones eficàcies, en tots els casos els tractaments s’han de fer fila per fila,
passant per les dues cares dels ceps

Olivera
Prays oleae
A la zona del Baix Penedès comencen a observar-se penetracions de les larves en
els fruits. Es recomana iniciar el tractament des d’avui fins el dimecres 27.

Cirerer
Drosophila suzukii
Segueixen apareixent danys. Protegiu aquelles varietats que es trobin en
maduració, ja que és el període de màxima susceptibilitat.

Avellaner
Diabló
Part baixa del camp de Tarragona: A les finques afectades amb més de 4
diablons/100 cops, es recomana realitzar el segon tractament contra la picada de
posta a partir de dilluns dia 18
Zones tardanes de muntanya: A les finques afectades es recomana realitzar el
primer tractament per protegir contra la picada alimenticia
Aranya
Cal estar atents als primers símptomes a les plantacions

Fruiters de pinyol:
Mosca de la fruita o ceratitis
En fruiters sensibles com albercoc, préssec i nectarina, ja estem detectant
presència de mosca i algun fruit picat. Cal doncs protegir la fruita un cop inicií el
període de maduració prestant atenció al termini de seguretat.

Préssec i nectarina
Pugó verd
Vigileu si s’observen colònies de pugó a les brostades.

Cendrosa
Recordem que cal protegir el fruit, especialment en les varietats sensibles, des de
caiguda de collarí fins enduriment de pinyol.

Cítrics:
Poll roig de Califòrnia
Es recomana realitzar un tractament contra la primera generació a tots aquells
agricultors que van detectar més d’un 2% de fruits ocupats (més de 3 escuts) durant
la collita passada.

Poll gris
Durant el mes de juny es produeix el màxim de formes sensibles. Si a la parcel·la
hi ha poll roig, el tractament contra aquesta plaga també controlaria el poll gris. Si
no existeix poll roig i es supera el llindar de tractament (més d’un 2% de fruits
ocupats durant la collita passada), la primera meitat de juny, va ser el moment idoni
per fer el tractament de la primera generació.

Horta
Ceba i Patata: Míldiu
Vigileu les plantacions i protegiu en cas de ser necessari.

Tomaquera a l’aire lliure
Tuta absoluta
Les poblacions a l’aire lliure són molt baixes. Amb nivells moderats de plaga es
recomana fer tractaments amb Bacillus thuringensis, respectuós amb els enemics
naturals que colonitzen el cultiu de forma natural.

Patata
Escarabat de la patata
Quan s'observi un 20% de plantes ocupades per qualsevol estadi (ou, larva o adult)
d'aquesta plaga s’ha de realitzar el tractament.
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
Informació facilitada per l’informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)
Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45
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