
ADV “TERRA ALTA”      Avís nº 11/2019   
dilluns, 1 / juliol / 2019 
 
Sobre VINYA, AMETLLER i OLIVERA 
Són 1 pàgines 

 
INFORMACIÓ D’INTERÈS PER A USUARIS DEL SERVEI TÈCNIC ADV TERRA ALTA 
Publicació dels avisos: 
- web: https://www.doterraalta.com/area-privada/ 
- eBando: #DOTERRAALTA 
 
Sol·licituds dels serveis i atenció tècnica personalitzada a: 
Consell Regulador DO “Terra Alta”  
Ctra. Vilalba, 31 ES 43780 GANDESA  
T. 977421278 / info@doterraalta.cat  
 
Informació relacionada a: Generalitat de Catalunya Servei de Sanitat Vegetal del DAAM 

VINYA  

CUC DEL RAÏM  

Zones primerenques de la Terra Alta: Camposines, Algars, Corbera i Pinell: es va preveure 
l’inici d’eclosions fins el passat dissabte, 29 de juny. El tractament amb un producte larvicida de 
màxima naixença es realitzarà a partir de demà dimarts, 2 de juliol i fins dijous, 4 de juliol.   
 
Zones mitjanes de la Terra Alta: Gandesa, Bot, Batea, Vilalba i la Pobla: ens trobem en 
període de posta d’ous del vol de segona generació i es preveu l’inici d’eclosions per demà 
dimarts, 2 de juliol i fins dimecres, 3 de juliol.    
 
Zones tardanes de la Terra Alta (la Fatarella, Caseres, Horta i Arnes): ens trobem en 
període de posta del vol de segona generació.   
 
Moments de tractament i productes: 
Inici de vol: Fenoxicarb 
Període de posta d’ous sense iniciar l’eclosió: Indoxacarb, Metoxifenocide (RUNNER),  
Clorantraniliprol.  
Inici d’eclosió: Bacillus thuringiensis* (BELTHIRUL), spinosad* (SPINTOR 480 SC), 
Tebufenocide i Spinetoram (RADIANT). 
Màxima eclosió: Metil Clorpirifos (SENTOSAN, DASKOR 440) 

CENDROSA 
S’observa incidència de la malatia. Cal estar atents sobretot en varietats sensibles per renovar la 
protecció si es detecta presència de la mateixa. S’ha de tenir en compte que les aplicacions en 
sofre en espolvoreig quan les temperaturas són molt elevades pot provocar fitotoxicitat. 
 
Productes recomanats: 
Proquinazid (TALENDO), Miclobutanil (SYSTHANE FORTE), Tetraconazol (DOMARK EVO) 
Ciflufenamida (GUANTE), Sofre mullable (MICROTHIOL), Sofre espolvoreig (NOVAZUFRE), 
Metil-dinocap (KARATHANE STAR) 

AMETLLER 
PUGÓ VERD 

A partir d’ara cal vigilar la presència de les primeres colònies de pugons en els brots tendres. 

OLIVERA  

PRAYS 

A les zones primerenques i mitjanes de la Terra Alta el seu control ja s’hauria d’haver realitzat 
amb un producte larvicida fins el divendres 28 de juny. 
 
A la resta de la Terra Alta  es recomana fer el tractament amb un producte larvicida a partir de 
demà 2 fins dijous 4 de juliol. 


