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dilluns, 2 / agost / 2021 
Sobre VINYA  
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 recomanar l’inici d’eclosions fins avui dilluns, 2 d’agost.   
Zones mitjanes de la Terra Alta Gandesa, Bot, Batea, Vilalba i la Pobla: ens 
trobem en període de posta del vol de la tercera generació  
Zones tardanes de la Terra Alta (la Fatarella, Caseres, Horta i Arnes): ens 
trobem en període de posta del vol de la tercera 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 
 

CENDROSA 
S’observa incidència en algunes vinyes. 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 són molt elevades, poden provocar fitotoxicitat. 

 CRYPTOBLAVA 
Donat que els danys causats per Lobesia i Cryptoblabes es poden confondre, a les 
zones on es detectin danys es poden posar en contacte amb l’ADV o el Servei de 
Sanitat Vegetal.  

 PEDREGADA 
A les zones on s’hagin vist afectades per la pedra que va caure aquest cap de 
setmana, es recomana realitzar un tractament cicatritzant amb folpet o coure.  


