
BUTLLETÍ Nº5: Avís del dia 11 de juny de 2019 (TOTES LES ZONES) 

 
Avís 5/2019 

Cultius: 

Vinya i horta. 

Vinya 

Cuc del Raïm 

ZONES SENSE FEROMONES 

S’ha iniciat el vol de la segona generació a les zones primerenques del Baix 
Penedès (franja costanera). Recordeu que en inici de vol el tractament es 
realitza amb Fenoxicarb, recordar que cal que el raïm estigui ja quallat. 

Per la resta de productes i zones, encara és aviat, s’avisarà oportunament. 

Míldiu 

Avui s’estan produint pluges generals a quasi totes les comarques. Cal estar 
atents a propers avisos. 

De moment hem localitzat diverses taques a la comarca del Priorat, a la resta 
cal estar atents per si apareixen i en cas positiu cal avisar immediatament a 
aquest servei o als tècnics de les ADV sense arrencar la part afectada. És 
premiarà la localització de la 1º i 2º taca de cada comarca. 

Cendrosa 

El segon tractament s’ha de fer a l’inici de la floració si es fa amb productes 
líquids o en plena floració si s’utilitza el sofre pols per espolvoreig 

NOTA: Per a obtenir bones eficàcies, en tots els casos els tractaments s’han 
de fer fila per fila, passant per les dues cares dels ceps 

Horta 

General 

Pugons 

Durant aquest mes poden aparèixer pugons en diferents cultius. 

Recordeu que els marges florits, faran que augmenti la biodiversitat, i ens 
ajudaran a la presència d’enemics naturals. 

Tomàquet 

Tuta absoluta 



En cas de trobar danys, l’eliminació i destrucció de les parts afectades de les 
plantes ens ajudarà a disminuir-ne les poblacions. 

Per tal d’evitar l’aparició de resistències no s’han utilitzar productes amb un 
mateix mode d’acció de manera successiva, respectar les indicacions de 
l’etiqueta i utilitzar alternatives al control químic. 

Ceba i Patata 

Míldiu 

Degut a les darreres humitats, cal vigilar les plantacions i prendre mesures 
adequades per mantenir els cultius protegits.  
 

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 

RECOMANACIONS 

- S’aconsella treballar amb previsió i encarregar els ceps d’un any per l’altre 
per tal d’evitar problemes en el subministrament i poder plantar quan ho 
pretenem. Ja s’accepten encàrrecs per a plantar al 2020. 

Es recorda que a la Cooperativa podeu trobar tot el material i productes 
fitosanitaris que necessiteu. 

DEPARTAMENT ADV CELLERS DOMENYS ASSOC 


