
 

BUTLLETÍ Nº7: CONCA DE BARBERÀ 

25 de juny de 2015 

Cultius:  Vinya, Olivera 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, metoxifenocide. 
Inici d’eclosió: Bacillus thuringiensis, emamectina, spinosad, tebufenocide,  
Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos. 
 
Conca de Barberà: 
A les zones primerenques com Montblanc, Pira i Barberà la màxima eclosió és divendres 26, 
dissabte 27 i diumenge 28. 
A les zones mitjanes com Blancafort, Solivella, zones baixes de l’Espluga l’inici de l’eclosió és 
dissabte 27 i diumenge 28 (amb clorpirifos esperar a la màxima eclosió). 
A les zones tardanes com les parts altes de l’Espluga i Sarral, Vimbodí i Rocafort estem en període 
de posta d’ous (amb clorpirifos esperar a la màxima eclosió). 

 
Cendrosa:  Estem trobant incidència de la malaltia, cal estar atents en varietats i zones sensibles 
 
Olivera:  
Repilo plomís: es detecta presència generalitzada del repilo plomís (fulles grogues). Tractar de seguida 
amb un producte a base de coure (oxiclorur de coure o similar) 
 

Punxó o prays: 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. (matèria activa: fosmet, dimetoat...) 
 

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 pot aparèixer aquesta fisiopatia. Es recomana realitzar 
regs freqüents i poc abundants. 

            
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 


