
 

BUTLLETÍ Nº7: ALT CAMP 

23 de juny de 2015 

Vinya, olivera, ametller, fruiters, cirerer i horta 
 
Vinya 
 
Cuc del Raïm: Segona generació                                       ZONES SENSE CONFUSIÓ SEXUAL 
 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. 
 
• Camp de Tarragona:  

− A les zones primerenques i mitjanes ja es va donar l’avís 
− 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, la 
màxima eclosió serà dimecres 24, dijous 25 i divendres 26. 

 
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. 

 
Olivera 
 
Prays o punxó 
 
 

S’ha de tenir en compte que en la nostra zona, en varietat arbequina, es veu poc 
afectada per aquesta plaga, on la fauna auxiliar conjuntament amb les altes 
temperatures són capaces de fer un bon control. 
En aquelles finques que tradicionalment estiguin molt afectades, especialment en cultiu 
superintensiu, cal realitzar un tractament des de dilluns dia 22 fins dimecres 24. 

 
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. 

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. 

 
 

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 

            
Es recorda que a la cooperativa podeu trobar tot el material i subministres que necessiteu. 

Avís realitzat conjuntament amb el Servei de Sanitat Vegetal i les ADV’s de la zona. 

Per qualsevol dubte trucar a aquest tècnic 

Lluís Serra Antolí 
Tècnic de l’ADV CELLERS DOMENYS 
Telf. 685 10 85 68 


