
 

 

BUTLLETÍ Nº9: Avís del dia 28 de juny de 2019 (TOTES LES ZONES) 

Avís 8/2019 

Cultius: 

Vinya, olivera, ametller, avellaner, fruiters de pinyol i horta. 

 

 

Corc del raïm (Segona generació) 

ZONA CONFUSIÓ: NO CAL TRACTAR 

Moments de tractament i productes: 

 

- Baix Penedès: 

o A la zona primerenca (Calafell i El Vendrell). Ja es va donar l’avís. 

o A la zona interior (L’Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Banyeres). 
L’inici d’eclosió serà dijous 27 i divendres 28. Productes: Bacillus 
thuringiensis i SPINOSAD (Ecològics) i SPINETORAM (RADIANT) i 
TEBUFENOCIDE (MIMIC). La màxima eclosió serà diumenge 30 de 
juny, dilluns 1 i dimarts 2 de juliol. Productes: METIL-CLORPIRIFOS 
(SENTOSAN, SUNDEK). 

- Alt Penedès: 

o A la zona central (La Múnia). L’inici d’eclosió serà divendres 28 i 
dissabte 29. Productes: Bacillus thuringiensis i SPINOSAD 
(Ecològics) i SPINETORAM (RADIANT) i TEBUFENOCIDE (MIMIC). 

Vinya 



 

La màxima eclosió serà entre dilluns 1 i dijous 4 de juliol. Productes: 
METIL-CLORPIRIFOS (SENTOSAN, SUNDEK). 

- Alt Camp: 

o A les zones tardanes (Rodonyà i Masllorenç). L’inici d’eclosió serà 
divendres 28 i dissabte 29. Productes: Bacillus thuringiensis i 
SPINOSAD (Ecològics) i SPINETORAM (RADIANT) i 
TEBUFENOCIDE (MIMIC). La màxima eclosió serà entre dilluns 1 i 
dimecres 3 de juliol. Productes: METIL-CLORPIRIFOS (SENTOSAN, 
SUNDEK). 

- Conca de Barberà: 

o A les zones primerenques com Montblanc, Pira i Barberà estem en 
període de posta (Entre inici de vol i inici d’eclosió). Productes: 
CLORANTRANILIPROL (CORAGEN), INDOXACARB (STEWARD, 
EXPLICIT) i METOXIFENOCIDE . 

o A les zones mitjanes com Blancafort, Solivella, zones baixes de 
l’Espluga i zones baixes de Sarral s’ha iniciat el vol. Productes: 
FENOXICARB (INSEGAR). 

o A les zones tardanes com les parts altes de l’Espluga i Sarral, 
Vimbodí i Rocafort s’ha iniciat el vol. Productes: FENOXICARB 
(INSEGAR). 

NOTA: Segons normativa vigent només es pot fer una única aplicació per 
campanya del METIL-CLORPIRIFOS. Per aquesta segona generació podeu fer 
servir altres matèries actives com DELTAMETRIN (DECIS EVO) o LAMBDA 
CIHALOTRIN (KARATE ZEON).  

 

Cendrosa 

El tercer tractament s’ha de fer quan el gra arriba a mida pèsol. Recordeu anar 
canviant de matèries actives cada tractament. 
 
S’estan observant atacs en raïm, cal estar atents i tractar si es dóna el cas. Eviteu 
aplicar sofre en espolvoreig durant els propers dies, ja que les temperatures són 
molt elevades i es podria provocar escaldat. 
 
 
Míldiu 
 
No s’estan donant les condicions de humitat per tal de recomanar cap tractament. 
Informem que de moment només s’han trobat taques al Priorat i la primera 
taca del Camp de Tarragona. 
 
 
 



 

 

 

Prays oleae 

A les zones litorals, ja es va donar l’avís. A les zones interiors es passarà nou avís 
properament. 

 

 

Mosquit verd 

Cal estar atents a l’inici dels danys als brots tendres. Vigileu les plantacions joves 
de menys de cinc anys. 

 

 

Diabló 

 
Zones tardanes de muntanya: Ja s’ha donat el primer avís contra la picada 
alimenticia. 
  
Zeuzera 

En aquelles finques amb nivells alts de plaga i que no es realitzi la confusió sexual, 
es recomana fer el primer tractament a partir de dilluns dia 1 de juliol fins 
diumenge 7 de juliol. 
 
 

 

Carpocapsa 

Ja s’ha donat avís contra la primera generació. 
 
 

 

Pugó 

Vigileu si s’observen colònies de pugó a les brotades. 

Ceratitis capitata 

Les captures de mosca estan pujant. Cal doncs protegir la fruita un cop inici el 
període de maduració. 

Atmeller 

Avellaner 

Presseguer i nectarina 

Noguer 

Olivera 



 

 

 

General: Pugons 

Seguim trobant poblacions altes de pugons, vigileu els 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. 

 

Àcar bronzejat 

Amb l’augment de les temperatures va apareixent aquest àcar. Si localitzeu els 
primers focus tracteu les plantes afectades. El sofre controla bé la plaga si s’utilitza 
de forma preventiva. 
 
Heliothis (Helicoverpa armígera) 

Ja s’ha detectat alguna captura a les trampes. Estigueu atents. 

 

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 

- Per tractar l’oïdi o cendrosa ara és convenient utilitzar matèries actives el 
metildinocap tipus KARATHANE,  e l proquinazid TALENDO, triazols com 
TOPAS O CENTINELA o sofres pols tipus SOFRE PALLARÈS, AZUMO. Un 
assecant efectiu és l’ARMICARB. 

- Per tractar el Míldiu en aquests moment com a preventiu, es recomanaria 
compostos de Coure (BELTASUR, CUPROCHEM, etc) per als ecològics i 
sistèmics per als convencionals tipus ARMETIL i RIDOMIL GOLD. 

- Si ho desitgeu podeu assistir a un curs personalitzat sobre l’eina Domenio 
Vitis. Demaneu cita prèvia al tècnic al telèfon 685 108 568. 

Horta 



 

- 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. 


