
BUTLLETÍ Nº6: Avís del dia 14 de juny de 2019 (PENEDÈS I ALT CAMP) 

 

Avís 6/2019 

Cultius: 

Vinya 

Vinya 

Cuc del Raïm 

Cuc del Raïm: Segona generació 

Moments de tractament i productes: 

 

 
 

- Alt/Baix Penedès: 

A la zona més primerenca que és la costanera de Calafell i El 
Vendrell, s’ha iniciat la posta dels ous. 

A la zona interior com l’Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Castellví, 
Albinyana, Bellvei i Banyeres, s’ha iniciat el vol. 
 

- Camp de Tarragona: 

A les zones mitjanes de Vallmoll, Nulles, La Secuita, Bràfim, 
Vilabella, s’ha iniciat el vol. 

A les zones tardanes com parts altes de Valls, Fontscaldes, parts baixes 
de Vila-rodona, del Pont d’Armentera, del Pla de Sª Maria, Rodonyà, 
Masllorenç s’ha iniciat el vol. 

 



Míldiu 

Les pluges del passat dimarts dia 11 van estar entre 10 i 20 litres a les 
comarques del Camp de Tarragona i Alt/Baix Penedès. A la resta van ser de 
poca intensitat. Així doncs, només en aquestes dues comarques es 
recomanable renovar la protecció amb productes de contacte el dilluns 17, 

dimarts 18 i dimecres 19. 

Cendrosa 

Recordem que el tercer tractament s’ha de fer quan el gra de raïm arriba a 
mida pèsol. 

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 

 

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 


