
 

 

BUTLLETÍ Nº10: Avís del dia 31 de juliol de 2019 (PENEDÈS i ALT CAMP) 

Avís 10/2019 

Cultius: 

Vinya, olivera i horta. 

 

Vinya 

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). La màxima eclosió 
serà dijous 1, divendres 2 i dissabte 3 d’agost. Productes: METIL-
CLORPIRIFOS (SENTOSAN, SUNDEK). 

o A la zona interior (L’Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Banyeres). 
L’inici d’eclosió serà dijous 1 i divendres 2. Productes: Bacillus 
thuringiensis i SPINOSAD (Ecològics) i SPINETORAM (RADIANT) i 
TEBUFENOCIDE (MIMIC). La màxima eclosió serà entre el 
diumenge 4 i el dimarts 6 d’agost. Productes: METIL-CLORPIRIFOS 
(SENTOSAN, SUNDEK). 

- Alt Penedès: 

o A la zona central (La Múnia, Castellví i Les Cases Noves). L’inici 
d’eclosió serà dijous 1 i divendres 2. Productes: Bacillus 



 

thuringiensis i SPINOSAD (Ecològics) i SPINETORAM (RADIANT) i 
TEBUFENOCIDE (MIMIC). La màxima eclosió serà entre el 
diumenge 4 i el dimarts 6 d’agost. Productes: METIL-CLORPIRIFOS 
(SENTOSAN, SUNDEK). 

- Alt Camp: 

o A les zones tardanes (Rodonyà i Masllorenç). L’inici d’eclosió serà 
divendres 2 i dissabte 3. Productes: Bacillus thuringiensis i 
SPINOSAD (Ecològics) i SPINETORAM (RADIANT) i 
TEBUFENOCIDE (MIMIC). La màxima eclosió serà entre el dilluns 5 
i dimecres 7 d’agost. Productes: METIL-CLORPIRIFOS (SENTOSAN, 
SUNDEK). 

- Conca de Barberà: 

o Encara no s’ha iniciat el vol. 

NOTA: Es recorda que la matèria activa METIL-CLORPIRIFOS té un termini de 
seguretat de 21 dies. Per això, es recomana tractar amb aquest producte el 
més aviat possible dins dels 3 dies on es produeix la màxima eclosió del corc. 

Cendrosa 

L’inici del verolat és un moment apropiat per tractar preventivament contra la 
malura.  
 
Míldiu 
 
Durant el mes d’agost és convenient realitzar algun tractament amb coure, per tal 
de protegir la vegetació del míldiu de tardor i evitar la caiguda prematura de 
pàmpols, fet que podria perjudicar la correcta maduració del raïm. Aquest 
tractament és especialment important en vinyes de collita més tardana i en vinyes 
joves en formació 

Olivera 

Bactrocera oleae (Mosca de l’oliva) 

Qui utilitzi la tècnica de sistemes alternatius a la lluita química, ha d’instal·lar les 
trampes de captura massiva (CONETRAP) o d’atracció i mort en el camp (FOSFAT 
DIAMÒNIC), abans que apareguin les primeres poblacions d’aquesta plaga.  
 
Les temperatures suaus son adequades per a l’activitat de la mosca. Per als 
agricultors que utilitzin caolí com a producte preventiu, és moment de realitzar el 
tractament. 
 
 
  



 

Horta 

Tomàquet 

Tuta absoluta 

Les poblacions en general són baixes, tot i que s’estan trobant danys en finques 
puntuals, cal estar atents. Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana 
fer tractaments amb Bacillus thuringensis respectuós amb la fauna auxiliar. 

Àcar bronzejat 

Amb la calor elevada les poblacions d’aquest àcar són altes. Recordeu que els 
símptomes són un canvi de coloració de verd a marró-daurat de la tija i les fulles, 
que comença, generalment, a la part inferior de la planta i que evoluciona 
ràpidament de manera ascendent, acabant assecant la planta. 
 
Si localitzeu els primers focus tracteu les plantes afectades. El sofre controla bé la 
plaga si s’utilitza de forma preventiva. 
 
Heliothis (Helicoverpa armigera) 

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els 
tractaments per a Tuta absoluta ens serviran també com a protecció per a aquesta 
plaga. 

 

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 

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

- 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. 


