
ADV “TERRA ALTA”      Avís nº 15/2020   
dilluns, 13 / juliol / 2020 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
         VINYA 

CENDROSA 
Cal estar atents sobretot en les varietats més 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 temperatures son molt elevades, poden provocar fitotoxicitat. 

MÍLDIU 
Cal estar atents a l’aparició de noves taques en fulles i raïms. És molt 
important renovar la protecció en les finques on apareixen taques i raïms 
afectats a mesura que s’acabi la persistència dels productes que s’han 
utilitzat. Recordem que els raïms es poden veure afectats fins a verolat. 
 
Persistència dels tractaments:  
Contacte: persistència 7 dies. 
Penetrant: persistència 10 dies. 
Sistèmic: persistència 12 dies. 

AMETLLER 
MOSQUIT VERD 

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

OLIVERA  

MOSCA DE L’OLIVA  
Estem en vol de primera generació, els nivells de població són baixos tot i 
que ja s’ha detectat alguna oliva picada en varietats d’oliva grossa (farga, 
empeltre, gordal,..)  
 
De moment, no es recomana realitzar cap tipus d’intervenció i, segons 
evolucioni la picada, es notificarà el moment oportú de tractament per 
aquestes varietats amb un producte larvicida.  
 
Si s’utilitza la captura massiva per al control d’aquesta plaga es recomana 
col·locar els mosquers tan aviat com sigui possible. En el cas de realitzar 
el tractament amb esquer o utilitzar el caolí com a repel·lent de picada, ja 
es poden aplicar aquests productes en varietats d’oliva grossa i 
especialment en finques de regadiu. 


