
 

     
         BUTLLETÍ Nº18: CONCA DE BARBERÀ                                                                   16/08/2016 
 Cultius:  

Vinya, olivera 
 Vinya: 

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, i tebufenocide. 

Màxima eclosió: clorpirifos i metil clorpirifos. 

Conca de Barberà: 
• A les zones primerenques com Montblanc, Pira i Barberà la màxima eclosió és 
dissabte 13, diumenge 14, dilluns 15 i dimarts 16. 
• A les zones mitjanes com Blancafort, Solivella, zones baixes de l’Espluga i de Sarral 
l’inici de eclosió és diumenge 14, dilluns 15 i dimarts 16. La màxima eclosió és dijous 18, 
divendres 19 i dissabte 20. 
• A les zones tardanes com les parts altes de l’Espluga i de Sarral, Vimbodí i Rocafort 
estem en període de posta d’ous. 
PODRIT: junt amb el tractament del cuc es recomana un tractament antibotritis. 
 
CENDROSA: en el moment de l’enverat es recomana realizar un tractament contra l’oïdi 
 
 Olivera: 

Mosca de la oliva. Bractocera oleae 

El nivell de captures i d’olives picades va pujant gradualment. La situació a les diferents comarques és la 
següent: 

Baix Penedès, Baix Camp, Tarragonès: Ja vam recomanar tractar 

Alt Camp: Solament vam recomanar tractar varietat Menya. En la varietat Arbequina la incidència és 
menor, de moment cal esperar i estar atents 

A la Conca de Barberà, solament recomanem tractar el terme municipal de Vilaverd 
A la resta de Conca de Barberà i al Priorat cal estar atents. 

Si s’utilitza caolí, recordem que ja vam aconsellar iniciar el tractament de protecció.  

És important completar aquestes informacions realitzant controls d’olives picades pels mateixos pagesos i 
intervenir si es supera el 5%. 

  

 
         Es recorda que a la cooperativa podeu trobar tot el material i subministres que necessiteu. 
         Per qualsevol dubte trucar a aquest tècnic 

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


