
 
ADV “TERRA ALTA”      Avís nº 10/2021   
dissabte, 19 / juny / 2021 
Sobre VINYA, AMETLLER i OLIVERA  
Són 1 pàgines 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VINYA 

CUC DEL RAÏM 
Zones primerenques de la Terra Alta: Camposines, Algars, Corbera i Pinell: 
S’ha iniciat la posta del vol de la segona generació.  
 
Zones mitjanes de la Terra Alta Gandesa, Bot, Batea, Vilalba i la Pobla: S’ha 
iniciat el vol de la segona generació  
 
Recordem els moments de tractament de cada producte autoritzat: 

Moment d’aplicació Matèria activa 
Producte – 

Casa comercial 
Abans de l’inici del 

vol 
(E,Z) -7,9-dodecadien-1-il-
acetat (feromona líquida)* 

SUBVERT - Suterra 

Inici del vol Fenoxicarb INSEGAR – Syngenta 

Entre inici de vol i 
inici d’eclosió 

Clorantraniliprol CORAGEN - FMC 

Indoxacarb 
STEWARD – FMC 
EXPLICIT – FMC 

SINDOXA - Sharda 

Inici d’eclosió 

Bacillus thuringiensis ** Producte comú 

Spinetoram RADIANT - Dow 

Spinosad ** SPINTOR – Dow 

Tebufenocide MIMIC – Nisso 
 

MÍLDIU 
Després de les pluges importants i les humitats constants, tot i que fins ara 
l’afectació s’ha mantingut baixa, a partir d’ara pot començar un nou cicle de 
contaminacions primàries. Es recomana realitzar un tractament preventiu a la 
totalitat de les vinyes.  

CENDROSA  
Es detecta presència de la malaltia en alguna vinya. El tercer tractament es 
realitzarà així que el raïm vagi arribant a la mida de gra de pèsol 

    
 
 
     AMETLLER 
 
 

 

PUGÓ VERD 
Cal vigilar la presència de les primeres colònies de pugons en els brots tendres. 

BROT SEC O FUSICOCCUM 
Durant el mes de juny, si es donen períodes de pluges o mullenes, cal protegir els 
ametllers contra el “brot sec”, especialment les finques on l’any anterior van tenir un 
fort atac i/o amb varietats sensibles. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
      OLIVERA  

PRAYS 
És la plaga que ens provoca la típica caiguda d’oliva al mes de setembre amb un 
orifici al pinyol.  
A les zones primerenques de la Terra Alta com és el cas de Camposines i el 
Pinell, estem en període de posta d’aquesta generació. Es recomana el seu control 
amb un producte larvicida a partir d’aquest cap de setmana.  
A les zones mitjanes i tardanes de la Terra Alta, els nivells de posta comencen a 
ser importants, per tant, es recomana el seu control amb un producte larvicida a 
partir de dilluns, 21 de juny. 

ULL DE GALL O REPILO  
Les condicions d’humitat i temperatura actuals afavoreixen el desenvolupament del 
fong. En aquelles finques on s’observin afectacions a les fulles cal mantenir el cultiu 
protegit. 

PIRAL O BARRINADOR DE LA RAMA 
Si hi ha símptomes (galeries a la base de les rames de més de tres anys que 
ocasionen el debilitament d’aquestes) encara és el moment de fer el tractament. Cal 
dirigir el tractament a la fusta (punts d’inserció de rames, talls de poda, punt 
d’empelt, berrugues). És millor fer el tractament en pistola. 


