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VINYA

CUC DEL RAÏM
Zones primerenques de la Terra Alta Camposines, Algars, Corbera i Pinell: El tractament
amb un producte larvicida de màxima naixença del tipus Clorpirifos es recomana realitzar-lo a
partir de demà dijous, 4 d’agost i fins dissabte, 6 d’agost.
Zones mitjanes de la Terra Alta (Gandesa, Bot, Batea, Vilalba i la Pobla): ens trobem en
període de posta d’ous del vol de 3ª generació i es preveu l’inici d’eclosions per demà dijous, 4
d’agost i fins divendres, 5 d’agost.
Zones tardanes de la Terra Alta (la Fatarella, Caseres, Horta i Arnes): ens trobem en
període de posta d’ous del vol de 3ª generació.
Moments de tractament i productes:
Inici de vol: Fenoxicarb
Període de posta d’ous sense iniciar l’eclosió: Indoxacarb, metoxifenocide, clorantraniliprol.
Inici d’eclosió: Bacillus thuringiensis, spinosad, emamectina i tebufenocide,
Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos
CENDROSA
S’observa presència de la malaltia en algunes vinyes. Cal estar atents sobretot en varietats
sensibles per renovar la protecció si es detecta presència de la mateixa. Es recorda que el quart
tractament contra la malaltia s’ha de realitzar a inici de verolat.
MOSCA DE L’OLIVA
Estem en vol de primera generació, de moment els nivells de població són baixos respecte
altres anys. Tot i això, en els últims controls realitzats, en tots els punts de control s’observa
oliva picada en varietats d’oliva grossa i els índexs d‘oliva picada han augmentat. De manera
que es va recomanar realitzar un tractament a tot l’arbre amb un producte larvicida a les
varietats primerenques d’oliva grossa, Empeltre, Farg, Gordal, Sevillenc, Fulla de Salze, etc, a
partir d’avui dimecres, 3 d’agost.

OLIVERA

Si s’utilitza la captura massiva per al control d’aquesta plaga ja es va recomanar col·locar els
mosquers amb anterioritat. També, si es realitza el tractament amb esquer o a la rameta o
s’utilitza el caolí com a repel·lent de picada, ja es va recomanar aplicar aquests productes en
varietats d’oliva grossa.
Pel que fa a l’oliva arbequina, ja es detecta alguna oliva picada però els nivells són molt baixos
en tots els punts de control. Per tant, no es recomana realitzar cap tipus de tractament de
caràcter general en aquesta varietat. Tant sols, si s’utilitzen els productes preventius com són el
caolí, tractaments esquer o la rameta o be Beauveria bessiana, ja es poden aplicar aquests
productes en aquesta varietat. S’ha de tenir en compte que per al caolí cal cobrir bé el fruit
realitzant dues passades per banda, una en cada direcció.
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