Avís del dia: 18 de juny de 2021
Avís 29/2021
Cultius:

Vinya, olivera, cirerer, ametller, avellaner, noguer, fruiters, horta i parcs i jardins
Avis per calamarsa del dia 17 de juny
Degut a la forta pedregada que hi ha hagut en algunes zones de la Conca de Barberà i del Priorat han
quedat afectats majoritàriament els cultius de vinya, olivera i avellaner. En aquestes circumstàncies es
recomana fer un tractament tant aviat com es pugui entrar a les finques,
- Vinya: barreja de compostos de coure amb folpet
- Olivera i avellaner: compostos de coure

Diversos cultius
Bernat marbrejat (Halyomorpha halys)
Halyomorpha halys és un insecte detectat a Catalunya l’any 2016. És una plaga
molt polífaga, que afecta tant a plantes ornamentals com a diversos cultius (fruiters,
avellaner, olivera, vinya i horta). A l’hivern es refugia en edificacions i a la primavera
es desplaça a les plantes per a alimentar-se, provocant deformacions als fruits.
S’ha detectat algun individu en cultiu agrícola, tot i que no s’han trobat danys, cal
estar molt atents i en cas de detectar-lo en els vostres conreus cal que ens informeu
a ssv.t.daam@gencat.cat

Vinya
Cuc del raïm
Moments de tractament i productes:
Abans de vol: feromona líquida (1)
Inici de vol: fenoxicarb
Període de posta d’ous sense iniciar l’eclosió: clorantraniliprol, indoxacarb
Inici d’eclosió: Bacillus thuringiensis (2), spinosad(2), spinetoram i tebufenocide.
(1) Aplicar abans de l’inici del vol de cada generació
(2) Autoritzat en agricultura ecològica
Us recordem que tot i que hi ha piretroids autoritzats en vinya no es recomanen
per ser afavoridors d’àcars.
• Baix Penedès

- A la zona més primerenca de Calafell i El Vendrell estem en període de
posta, l’inici d’eclosió serà diumenge 20, dilluns 21 i dimarts 22.
- A la zona interior com l’Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Albinyana, Bellvei i
Banyeres estem en període de posta.
• Camp de Tarragona
- A la zona primerenca de Constantí i Cambrils estem en període de posta,
l’inici d’eclosió serà dilluns 21, dimarts 22 i dimecres 23
- A les zones mitjanes de l’Argilaga, Vallmoll, part baixes de Valls,, Nulles,
La Secuita, Bràfim, Alió, Salomó, Puigpelat, i Vilabella estem en període de posta.
- A les zones tardanes com parts altes de Valls, Fontscaldes, parts baixes
de Vila-rodona, del Pont d’Armentera, del Pla de Sª Maria, Aiguamúrcia, Rodonyà
(Montferri), i Masllorenç estem en inici de vol.
• Priorat DO Montsant
- A les zones primerenques com Garcia, Darmós, zones baixes dels
Guiamets, del Masroig i del Molar estem en període de posta, l’inici d’eclosió serà
dilluns 21, dimarts 22 i dimecres 23.
- A les zones mitjanes com zones altes dels Guiamets, del Masroig, del
Molar, La Serra d’Almós, Capçanes, Marçà, Falset, Pradell de la Teixeta i La Torre
de Fontaubella s’ha iniciat la posta.
- A les zones tardanes de Cabacés, La Figuera, Margalef i La Bisbal s’ha
iniciat el vol.
• Priorat DOQ Priorat
- A les zones primerenques com Bellmunt, Lloar i El Molar, s’ha iniciat la
posta.
- A la zona mitjana de Gratallops, Vilella Alta i Baixa, i Torroja s’ha iniciat el
vol.
• Conca de Barberà:
- A les zones primerenques com Montblanc, Pira i Barberà s’ha iniciat la
posta.
Míldiu
Ahir vam tenir pluges importants d’entre 10 i 40 litres a les comarques del
Tarragonès, Priorat, Alt Camp i Conca de Barberà.
Les pluges han estat molt virulentes i tot i que fins ara l’afectació s’ha mantingut
baixa, amb aquestes pluges pot començar un nou cicle de contaminacions
primàries. Es recomana realitzar un tractament preventiu a totes les zones vitícoles
excepte al Baix Penedès i Pla de Manlleu on les pluges van ser de menor intensitat.
Cendrosa
S’està detectant presència de malura a les vinyes.
En zones i varietats més primerenques us recordem que el tercer tractament s’ha
de fer quan el gra de raïm arriba a mida pèsol.

Olivera
Prays oleae
En les zones afectades del Baix Camp, Baix Penedès i Tarragonès, el nivell de
posta d’ous és elevat i ja es troben penetracions de les larves en els fruits. Si teniu
afectació d’aquesta plaga es recomana consultar el vostre tècnic i fer un tractament
del 21 al 25 de juny, iniciant per la zona litoral. Vigileu les previsions climatològiques.
Mosca de l’oliva (Bactrocera oleae)
En aquelles finques on s’utilitza la tècnica alternativa de la captura massiva, es
recomana instal·lar-hi els mosquers, per tal d’anar reduint la població de mosca.

Cirerer
Drosophila suzukii
Recordem que cal tenir protegides aquelles varietats que es trobin en maduració,
ja que és el període de màxima susceptibilitat.

Ametller
Brot sec o fusicocum
Recordem que durant el mes de juny amb les humitats d’aquests dies cal continuar
tenint protegides les varietats sensibles i les finques afectades.

Avellaner
Cendrosa
Estem detectant afectacions de cendrosa en fulla, principalment a la varietat Sant
Giovanni. Els símptomes inicials son taques groguenques al limbe de les fulles, i
aparició d’un miceli blanquinós
És la primera vegada que observem aquests atacs primerencs de primavera, per
això, a les finques afectades recomanem mantenir el cultiu protegit.

Bernats
En les zones afectades, per reduir la població d’adults hivernants abans no facin la posta,
es recomana realitzar una intervenció localitzada als arbres de les voreres que toquen als
marges, basses o construccions. Els bernats encara no estan distribuïts a l’interior de les
finques, per això no és el moment de fer un tractament generalitzat.

Diabló
Zones tardanes de muntanya: A les finques amb més de 4 diablons /100 cops, es
recomana realitzar el primer tractament per protegir contra la picada alimenticia.
Part baixa del camp de Tarragona: és el moment pel control de la picada de posta,
però amb els seguiments realitzats no estem detectant adults, sinó es capturen més
de 4 diablons per 100 cops no cal intervenir.

Noguer
Carpocapsa
Ja s’ha donat l’avis

Fruiters
Presseguer i nectarina
Mosca de la fruita (Ceratitis capitata)
Continuen les captures a la zona del Baix Camp. Protegir les varietats a mesura
que s’iniciï el canvi de color.
Monilia
A les finques on hi ha inòcul (fruits momificats), protegir les varietats mentre avança
la maduració.

Horta
Tomàquet, Enciam, Ceba i Patata
Míldiu
Les condicions climàtiques d’humitat són adequades per a l’aparició d’aquesta
malaltia. Vigileu les plantacions i mantingueu els cultius protegits.

Tomaquera
Tuta absoluta
A l’aire lliure les poblacions són molt baixes, malgrat tot estigueu atents per tal de
detectar els primers danys.
En hivernacle recordeu que la introducció de mírids depredadors pot fer un bon
control de la plaga a més a més d’ajudar-nos a controlar la mosca blanca.
L’eliminació i destrucció de les parts afectades de les plantes també ens ajudarà a
disminuir-ne les poblacions.
És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que
la col·locació de trampes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de
l’insecte.
Àcar del bronzejat (Aculops lycopersici)
Amb l’augment de les temperatures apareix aquest àcar. Si localitzeu els primers
focus tracteu les plantes afectades. El sofre controla bé la plaga si s’utilitza de forma
preventiva.

Patata
Escarabat de la patata
Quan s'observi un 20% de plantes ocupades per qualsevol estadi (ou, larva o adult)
d'aquesta plaga s’ha de realitzar el tractament.

Parcs i jardins
Papallona del boix (Cydalima perspectalis)
S'ha detectat la presència d’aquesta papallona a la nostra zona, vigileu els vostres
boixos.
Si es realitzen tractaments fitosanitaris cal tenir en compte que és millor fer-los quan
les larves són petites ja que els productes seran més efectius. Altres mètodes de
lluita són l'eliminació manual de larves o pupes, o ruixar l’arbust amb aigua a
pressió.
Cal ser constant, ja que tot i la capacitat de rebrot del boix, atacs continuats de la
papallona podrien arribar a matar-los.
Podeu trobar més informació a la web del DARP: Cydalima perspectalis

Novetat normativa
S’ha publicat el RD 285/2021,que modifica la normativa d’ús sostenible de fitosanitaris. Una de les
modificacions més importants que afecta als pagesos es que serà sancionable tenir productes fitosanitaris
no autoritzats. Aquesta normativa entra en vigor el 10 de novembre d’enguany.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7689.pdf
Recordeu que heu de fer una gestió correcta dels fitosanitaris.
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
Informació facilitada per l’informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)
Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45
http://www.gencat.cat/daam
ssv.t.daam@gencat.cat

