Avís del dia: 17 d’agost de 2018
Avís 67/2018
Cultius:

Vinya, avellaner, olivera, fruiters de pinyol i horta
Vinya
Cuc del Raïm: Tercera 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: clorpirifos i metil clorpirifos.
 Baix Penedès i Camp de Tarragona: ja es va donar l’avís.
 Priorat DO Montsant:
 A les zones primerenques, mitjana i tardana ja es va donar l’avís.
 A la zona més tardana de Cornudella i Ulldemolins la màxima eclosió serà
divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19.
 Priorat DOQ Priorat
 A les zones primerenques i mitjana ja es va donar l’avís
 A la zona tardana Porrera, Poboleda, Scala Dei, la Morera i els masos de
Falset limítrof amb Porrera la màxima eclosió serà dimecres 15, dijous 16,
divendres 17.
 Conca de Barberà:
 A les zones primerenques ja es va donar l’avís.
 A les zones mitjanes com Blancafort, Solivella, zones baixes de l’Espluga
i zones baixes de Sarral la màxima eclosió és dimecres 15, dijous 16 i divendres
17.
 A les zones tardanes com les parts altes de l’Espluga i Sarral, Vimbodí i
Rocafort la màxima eclosió és dissabte18, diumenge 19 i dilluns 20.

Avellaner
Aranya
Amb aquestes calors cal estar molt atents si s’observen els primers símptomes a
les plantacions. Cal prestar especial vigilància a les finques que durant la passada
setmana van fer un tractament contra Zeuzera pyrina o contra bernats, ja que els
productes utilitzats poden afavorir l’increment d’aquests àcars.

Olivera
Mosca de l’oliva (Bactrocea oleae)
A la zona litoral, en algunes finques molt localitzades, s’estan trobant picades. Cal
estar molt atents i en el cas de que es superi el 5% de picades caldrà protegir el
cultiu.
Qui faci tractaments amb productes barrejats amb esquers, o utilitzi caolí com a
producte preventiu, ja es va recomanar aplicar-los.

Fruiters de pinyol:
Mosca de la fruita (Ceratitis capitata)
Tot i que enguany les poblacions son baixes, cal protegir les varietats tardanes i
molt sensibles des de l’inici del canvi de color.
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.
Monilia
Cal extremar la vigilància a les finques on hi hagi mullenes i presència d’inòcul
(fruits momificats).

Horta
Aranya roja (Tetranychus urticae)
Va apareixent aranya a diferents cultius estigueu atents.

Tomaquera a l’aire lliure
Tuta absoluta
Estigueu molt atents ja que s’estan trobant danys.
Amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb Bacillus
thuringensis, respectuós amb els enemics naturals que colonitzen el cultiu de forma
natural.
Cuc del tomàquet o Heliothis
Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Els tractaments per a
Tuta absoluta també ens serviran com a protecció per a aquesta plaga.
Àcar del bronzejat
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.

Cucurbitàcies
Cendrosa
S’estan trobant atacs de cendrosa, manteniu els cultius protegits.
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
http://www.gencat.cat/daam
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