
 
 
Avís del dia: 25 d’agost de 2014 
Avís 69/2014 
 
Cultius:  

Vinya, olivera, avellaner, fruiters i horta. 
 
Vinya: 
 

Cuc del Raïm: Tercera 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 
 

 Baix Penedès, Camp de Tarragona,  Priorat DO Montsant i DOQ Priorat: Ja vam 
donar l’avís 

 

 Conca de Barberà:  
- A les zones primerenques ja es va donar l’avís. 
- A les zones mitjanes com Blancafort, Solivella, zones baixes de l’Espluga i 

Sarral la màxima eclosió és divendres 22, dissabte 23, diumenge 24 i dilluns 25. 
- A les zones tardanes com les parts altes de l’Espluga i Sarral, Vimbodí i 

Rocafort l’inici de l’eclosió és dimecres 27 i dijous 28. 
 
Tempesta a La Conca de Barberà 

 En alguns llocs d’aquesta comarca, el divendres 22 es va produir una intensa pluja, 
com a Cabra del Camp on van caure 63 litres. En aquest terme de Cabra del Camp, on 
encara s’ha de fer el cuc del raïm, si resten mes de 21 dies per iniciar la verema, poden 
acompanyar el tractament del cuc amb un producte antibotritis. 

 
Avís sobre l’aplicació de productes fungicides 

 Recordem, com a mesura necessària per a evitar possibles alteracions en la 
fermentació, que dins els 21 dies abans de la verema no s’aconsella fer tractaments 
amb productes fungicides. 

 

Olivera: 
 
Mosca de l’oliva. Bactrocera oleae 
 
 

A la comarca del Baix Camp, especialment a la zona de Mont-roig, Cambrils, Montbrió i 
voltants, els nivells de captures és alt i esta augmentant l’índex de picades. En 
aquestes comarca, els que fan agricultura ecològica, poden  realitzar un tractament 
preventiu amb caolí, espinosad 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.  

A la resta de zones cal estar atents al contestador. 

 

Fruiters 
 
Mosca de la fruita o Ceratitis 

 Les poblacions són molt elevades, cal anar protegint les varietats pendents de collita. 
S’ha de tenir en compte el termini de seguretat del producte emprat. 

 

Horta: 
 

Tomàquet 
 
Tuta absoluta 

 Generalment a l’agost augmenten les poblacions, cal seguir vigilant el cultiu. Amb 
nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb Bacillus thuringensis, 
respectuós amb els insectes depredadors. Recordem que per tal d’evitar l’aparició de 
resistències és molt important seguir les especificacions que posa l’etiqueta dels 
productes, incloent el número màxim d’aplicacions per campanya. 

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. Cal localitzar les primeres 
taques de color bronzejat a la part baixa i tractar localment. El sofre controla bé la 
plaga si s’utilitza de forma preventiva. 

 
Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de Tarragona  
Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat 
 
Enllaços d’interès: 
 
Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres 
 
Informació sobre la nova legislació de l’ús sostenible de productes fitosanitaris: 

 

 

            Informació facilitada per l’informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12) 
                Avinguda de Catalunya, 50. 43002 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45   

http://www.gencat.cat/daam 
ssv.t.daam@gencat.cat 

@eatarragonacat 
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