
 

     
     BUTLLETÍ Nº9: ALT CAMP                                                                                          05/08/2016 
 Cultius:  

Vinya, olivera, noguer, fruiters i horta 
 Vinya: 
Cuc del raïm: Tercera generació                                ZONES SENSE FEROMONES 

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 

• Camp de Tarragona:  
− A la zona primerenca  i a les zones 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 Santa Maria, Rodonyà, Masllorenç, la màxima eclosió és 
dissabte 6, diumenge 7 i dilluns 8. Tractament amb Clorpirifos (1.5l/ha) 

− A les zones més tardanes com parts altes de Vila-rodona, del Pont d’Armentera, del Pla 
de Santa Maria, Les Destres, Les Pobles i les Planes de Cabra, l’inici de l’eclosió és dissabte 6 i 
diumenge 7. 
 

BOTRITIS: amb el tractament del cuc es pot barrejar un producte antibotritis (CHORUS, PYRUS, 
o similar) 

Olivera: 
 

Mosca de la oliva. Bractocera oleae 

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

Baix Penedès: Vam recomanar tractar aquesta setmana del dilluns 1 al divendres 5 

Alt Camp: Solament en la varietat Menya s’aconsella tractar també de dilluns 1 fins divendres 5. 

Baix Camp, Tarragonès: Cal fer un tractament general de dijous 4 fins dilluns 8. 

Al Priorat, a la Conca de Barberà i per la varietat Arbequina de l’Alt Camp, 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%. 

 

 



 

 

Noguer: 
Carpocapsa 

Recordeu que cal mantenir el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament. 

Fruiters: 
Mosca de la fruita o ceratitis 

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 

Cal estar atents. 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 apareix aquest àcar. Generalment, ataca 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. 
 

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. 
    Per qualsevol dubte trucar a aquest tècnic 

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


