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Avís del dia: 19 de juny de 2012 
 
 

Cultius:  

 Vinya, Noguer, Avellaner, 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, flufenoxuron, indoxacarb, metoxifenocide. 
Inici d’eclosió: Bacillus thuringiensis, emamectina, spinosad, tebufenocide,  
Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos 
 

-Baix Penedès:  

 A la zona costanera de Calafell i El Vendrell l’inici d’eclosió dels ous serà des de demà dimarts 
dia 19 i el dimecres dia 20. 

 A la zona interior com l’Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Albinyana, Bellvei i Banyeres estem en 
període de posta dels ous. 

-Camp de Tarragona:  

 A la zona més primerenca com la zona litoral de Constantí i Cambrils l’inici d’eclosió dels ous 
serà des de demà dimarts dia 19 fins el dimecres dia 20. 

 a les zones mitjanes de Vallmoll, Nulles, La Secuita, Bràfim, Vilabella, Valls estem en període 
de posta dels ous. 

 A les zones tardanes s’ha iniciat el vol. 

-Priorat DO Montsant:  

 A les zones primerenques com Garcia, Darmós, zones baixes d’Els Guiamets i d’El Masroig, 
l’inici d’eclosió dels ous serà des d’avui dimarts dia 19 fins dijous dia 21. 

 A les zones mitjanes com zones altes d’Els Guiamets, d’El Masroig, La Serra d’Almós, 
Capçanes, El Molar, Marçà, Falset, Pradell de la Teixeta i La Torre de Fontaubella estem en 
període de posta dels ous. 

 A les zones tardanes de Cabacés, La Figuera, Margalef i La Bisbal estem a l’inici de la posta 
dels ous. 

 A la zona més tardana de Cornudella i Ulldemolins, s’ha iniciat el vol. 

-Priorat DOQ Priorat: 

 A les zones primerenques com Bellmunt, Lloar i El Molar i a la zona mitjana com Gratallops, 
Vilella Alta i Baixa, Torroja, estem en període de posta dels ous.  

 A la zona tardana ja s’ha iniciat el vol. 
-Conca de Barberà:  

 A les zones primerenques com Montblanc, Pira i Barberà ja s’ha iniciat el vol. 

 A les zones mitjanes i tardanes encara no s’ha iniciat el vol, cal atents. 
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Mildiu 
De moment els risc és baix i les condicions no són favorables.   
 

 

Cendrosa 
Recordem que el tercer tractament s’ha de fer quan els grans del raïm arribin a la mida d’un pèsol.   

        

Podridura grisa o Botrytis 
En les zones i varietats sensibles, el primer tractament s’ha de fer al final de la floració quan es produeix 
la caiguda dels capitells florals. El segon serà abans de tancar el raïm 

 

Noguer 
 
 

Carpocapsa 
Ja es poden trobar fruits atacats. Vigileu la finca  i manteniu el cultiu protegit si es supera el llindar de 
tractament. 

  

 

Avellaner 
 
 

Aranya 
 Vigileu la part interior dels avellaners que és per on s’observen els primers símptomes. 

   
 

Diabló 
A les zones de muntanya més tardanes, ja es pot realitzar el tractament contra la picada alimentícia, 
però solament a les finques que tenen forts problemes. 
 A les zona del camp de Tarragona, en aquelles finques afectades, ja es pot realitzar el tractament 
contra la picada de posta. 

   

 

Ametller 
 
 

 

Brot sec o fusicocum 
Recordem que també durant el més de juny cal protegir els ametllers sensibles si es produeixen pluges 
o mullenes.  

 
 

Presseguer i nectarina:  
 

 

 

 

Mosca de la fruita: Ceratits 
Ja s’han detectat les primeres captures a la comarca del Baix Camp. Es recomana iniciar la protecció de 
la fruita a partir del canvi de color i que es trobi en procés de maduració. 
 
Monilia 
S’ha trobat algun fruit afectat, si les condicions són favorables es recomana protegir les varietats que 
estiguin a punt de collir. 

 
 

Horta 
 

 
 

TOMÀQUET 
Tuta absoluta 
Per a controlar aquesta plaga s’han d’integrar diferents mètodes entre els que hi ha la conservació dels 
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enemics naturals, com són els insectes depredadors Macrolophus i Nesidiocoris, que ens seran de gran 
ajuda. És per això que amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb Bacillus 
thuringensis, respectuós amb aquests individus. 
 
Àcar del bronzejat (Aculops lycopersici) 
Amb baixa humitat relativa i calor apareixen els primers 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 de la plaga si s’utilitza de forma preventiva. 

 
 

CEBA I PATATA 
Míldiu 
Vigileu les plantacions i protegiu en cas de ser necessari. 

 
 

MONGETA 
Aranya 
Estigueu atents i tracteu els primers focus per evitar la seva proliferació.  
 
Erugues 
S’estan trobant atacs d’erugues en mongeta, cal vigilar les plantacions. 

 
 

Altres 
 
 

 

Atenció a la nova plaga de  Drosophila Suzukii  que pot afectar a  maduixes, cireres, prunes, 
albercocs, préssec i vinya.  
Cal estar atents i avisar a aquest servei si es detecten els primers símptomes, així com  seguir les 
recomanacions d’aquest contestador en el que anirem informant sobre l’evolució de la plaga.  
Recordem que de moment no s’han detectat danys a la demarcació i les captures en els punts de 
control es mantenen baixes. 

  


