	
  

BUTLLETÍ Nº11: ALT CAMP
Avís del dia: 12 d’agost de 2015
Cultius:

Vinya, oliver, noguer, fruiters de pinyol i horta

Vinya:
Mildiu: Els episodis de pluges apareguts fins el moment poden activar el risc d’aparició de míldiu de
tardor. Per aquelles vinyes a les que falti més de 3 setmanes per collir, es recomana l’aplicació d’un
tractament preventiu amb coure per evitar la pèrdua anticipada dels pàmpols.
Cendrosa: mantenir la protecció en les vinyes de maduració més tardana i maiols.
Botritis: en aquelles vinyes de maduració tardana encara es recomana un tractament contra el podrit si
aquest no s’ha fet abans (Parellada, Cabernet sauvignon...). En la resta de varietats calcular el plaç de
seguretat de 21 dies entre el tractament i la collita.

Olivera:
Mosca de la oliva. Bractocera oleae
A la comarca del Tarragonès, a zona litoral del Baix Penedès i a la zona de Mont-roig, Cambrils,
Montbrió i voltants del Baix Camp s’ha iniciat el període de picada però el nivell encara és baix, par tant
no cal realitzar tractaments de caràcter general en varietat arbequina.
En aquestes comarques, els que fan agricultura ecològica, poden realitzar un tractament preventiu amb
caolí, spinosad o Beauveria bessiana. S’ha de tenir en compte que per caolí cal cobrir bé el fruit
realitzant dues passades per banda, una en cada direcció.
Només s’està detectant picada en finques concretes d’algunes zones i varietats molt primerenques com
sevillenca, grossal, morruda etc per això cal fer un recompte de picades i recordeu que només cal tractar
si es supera el llindar del 5%.
En concret a la Comarca de l’Alt Camp en olives de varietat Menya cal realitzar un tractament a partir
de dijous 13 fins dilluns dia 17.
A la resta de zones cal estar atents al contestador.

Noguer:
Carpocapsa
Recordeu que cal continuar tenint el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament.

Fruiters de pinyol:
Mosca de la fruita o ceratitis
Les poblacions de mosca són molt elevades. Protegiu la fruita que es trobi en maduració.
Monilia: Vigileu aquelles finques on hi hagi inòcul (fruits momificats).
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.

Horta:
Tomàquet
Tuta absoluta
Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb Bacillus thuringensis

	
  

respectuós amb la fauna auxiliar.
Cuc del tomàquet o Heliothis
Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Els tractaments per a Tuta absoluta ens
serviran també com a protecció per a aquesta plaga.
Àcar del bronzejat (Aculops lycopersici)
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.
Míldiu
Cal estar atents en aquelles finques a on ha plogut, ja que amb la presència d’aigua lliure, humitats
relatives superiors al 90% i temperatures compreses entre 10 i 25ºC, es pot produir la germinació
d’aquest fong.

Mongeta
Aranya
Vigileu la seva presència i tracteu els primers focus per evitar la seva proliferació.
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Per qualsevol dubte trucar a aquest tècnic
Lluís Serra Antolí
Tècnic de l’ADV CELLERS DOMENYS
Telf. 685 10 85 68

