BUTLLETÍ Nº6: ALT CAMP
Avís del 20 de juny de 2016
Cultius: Vinya,

olivera, ametller, presseguer i nectarina 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
• Camp de Tarragona:
− A la zona primerenca com la zona litoral de Constantí i Cambrils estem en
període de posta d’ous
− A les zones mitjanes de Vallmoll, Nulles, La Secuita, Bràfim, Vilabella, Valls
estem en període de posta dels ous.
− 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, s’ha iniciat
el vol.
Si es fa la lluita amb feromones no cal fer cap tractament contra el cuc.
Míldiu
Van apareixent taques en molts indrets. Cal vigilar atentament les vinyes i, en el cas de no haver fet el
tractament en el moment recomanat i de trobar taques encara que siguin disperses per la finca, cal tractar
per evitar que la infecció continuï. Cal tractar cara per cara i verificar que les dosis s’apliquen
correctament.
A les parcel·les que fan agricultura ecològica, si tenen presència de taques han de continuar la protecció.
PRODUCTES A EMPRAR: en aquest moment es recomanen productes sistèmics o penetrants, però
segons l’estratègia a seguir podem utilitzar els següents...
CONTACTE: Oxiclorur de coure 50% (CUPRAFOR) o similar, Dosis: 3-4kg/ha
PENETRANTS: Cimoxanilo+sulfat cupro. (CURZATE C, FESTIVAL) o similar, Dosis: 3-4kg/ha
SISTÈMICS: Cimoxanilo+Folpet+Fosetil-Al (TRICERATOX) o similar, Dosis: 1-3kg/ha
(caràcter del producte més preventiu)
Metalaxil+Folpet (ARMETIL 50) o (RIDOMIL), o similar, Dosis: 1.5-2.5kg/ha
(caràcter del producte més curatiu, emprar si ja tenim presència de taques)
Cendrosa
Seguim recordant la importància dels tractaments preventius, el segon dels quals s’ha d’haver fet a l’inici
de la floració si es fa amb productes líquids o en plena floració si es fa amb sofre pols (per espolvoreig).
El tercer tractament s’ha de fer quan el gra de raïm arribi a la mida d’un pèsol, encara que segon varietats
es pot intercalar un altre tractament.

PRODUCTES A EMPRAR: segons l’estratègia a seguir podem utilitzar els següents...
LÍQUIDS:
Metrafenona (VIVANDO) , Dosis: 20cc/100litres d’aigua
Proquinazid (TALENDO) o similar, Dosis: 200-250 cc/ha
Triadimenol (BAYFIDAN) o similar, Dosis: 40cc/100 litres aigua...., entre d’altres
POLS: Sofre pols 30-40kg/ha segons creixement de la vegetació.

Olivera:
Prays o Punxó
Estem a l’inici del naixement de les larves de la generació que afecta al fruit. En arbequina solament
caldrà protegir les plantacions tradicionalment molt afectades, en varietats més sensibles com l’arboçana,
la situació és més problemàtica. El tractament s’ha de fer fins dimecres dia 22.
Corc (Hylesinus toranio)
A les finques afectades, majoritàriament al Baix Camp i al Baix Penedès, el moment de fer el tractament
contra els corcs que surten de les galeries és ara. Pot fer-se conjuntament amb el de Prays.

Ametller:
Brot sec o Fusicocum
Recordem que també durant el mes de juny amb mullenes cal protegir les varietats i les zones sensibles.

Presseguer i nectarina:
Mosca de la fruita o ceratitis
Ja s’han localitzat les primeres captures a la zona primerenca del Baix Camp. A partir d’ara, cal anar
protegint les varietats a mida que vagin entrant en el període de maduració des de l’inici del canvi de
color.

Horta:
Tomaquera (Tuta absoluta)
Les poblacions són baixes, però cal estar atents. Recordeu que els mírids depredadors ens poden fer un
bon control de la plaga, a més a més d’ajudar-nos a controlar la mosca blanca. És per això que amb
nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb Bacillus thuringensis, respectuós amb
aquests individus.
L’eliminació i destrucció de les parts afectades de les plantes ens ajudarà a disminuir-ne les poblacions

Patata (Escarabat de la patata i Palometa)
Quan s'observi un 20% de plantes ocupades per qualsevol estadi (ou, larva o adult) del escarabat, tractar.
Per tal d’evitar l’atac de la Palometa s’ha d’anar en compte a no deixar els tubercles arrencats al camp i
evitar la formació d’esquerdes al terra.
Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de
Tarragona
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

