
 

 

BUTLLETÍ Nº1: Avís del dia 28 de Març de 2019 (BAIX PENEDÈS I ALT CAMP) 

Avís 1/2019 

Cultius: 

Vinya, ametller, avellaner i noguer, olivera, presseguer i nectarina, i horta. 

Avís: Recordeu que hi ha espècies vegetals que a l’adquirir-les cal que vagin 
acompanyades de passaport fitosanitari. Com és el cas de l’ametller, l’olivera, 
fruiters, vinya i patata entre d’altres. 

 

 

Corc del raïm. Confusió sexual 

Recordem que ja és el moment de col·locar els difusors de la confusió sexual contra 
aquesta plaga, especialment a les comarques i zones litorals o primerenques. En 
general, les recomanacions son les següents: 

• Els difusors han de col•locar-se just a l’inici de la primera generació, quan 
es produeixen les primeres captures. 

• Cal fer superfícies àmplies (mínim 40 ha) i tancades (totes les vinyes dins 
de la zona han de fer confusió). 

• Es tracta d’una tècnica de lluita col·lectiva, si un sol viticultor no pot 
assolir el mínim de superfície, cal que es posi d’acord amb els veïns. 

• S’aconsella col·locar els difusors uniformement dins la parcel.la, posant 
sempre el nombre de difusors per hectàrea que recomana la casa. 

• El nombre de ceps a deixar entre difusor i difusor dependrà del marc de 
plantació de la vinya i caldrà calcular-ho prèviament. 

• Les vores de la zona de confusió s’han de reforçar, doblant el nombre de 
difusors. 

• És necessari tenir supervisió tècnica per verificar el seu funcionament, 
principalment durant els primers anys. 

• Cal manipular els difusors amb guants ja que, tot i que no presenten 
toxicitat, poden ser irritants en contacte amb les mucoses. 

• Actualment hi ha diferents difusors per a utilitzar, davant qualsevol dubte 
en la dosificació o col·locació, cal dirigir-se al tècnic de l’ADV. 

 

 

Vinya 



 

 

 

Varietats en floració: monilia 

A les finques on tradicionalment es produeixen atacs de la malaltia, es recomana 
realitzar un tractament a floració. 

Varietats en postfloració: pugó 

A mesura que quedin lliures de les despulles florals o collarí, i es vegi l’ametlló com 
l’ungla es recomana realitzar el seu control. 

 

 

Barrinador de la fusta (Zeuzera pyrina) 

Per mantenir les poblacions baixes és molt important aprofitar l’hivern per fer una 
lluita manual contra aquesta plaga, ja que es poden veure fàcilment les galeries 
actives dins les quals es pot actuar mitjançant filferros o molles. 

 

 

Repilo o Ull de gall 

En els darrers controls realitzats, en les zones més sensibles s’han localitzat 
parcel·les amb infeccions d’aquest fong. En aquestes zones es recomana iniciar la 
protecció contra aquesta malaltia. 

Corc (Hylesinus toranio) 

En les zones d’oliveres afectades per aquesta plaga, especialment a la zona del Baix 
Camp, cal vigilar la presència de brancatge sec. En cas positiu, és molt important 
aprofitar l’esporga per eliminar aquestes branques on hi viuen les larves, retirant i 
cremant els brots amb símptomes, tallant 20 cm. per sobre de la part afectada. 

 

 

Varietats en prefloració 

Arrufat i cribat 

A les finques on durant la campanya anterior s’hagi produït una forta afectació 
d’arrufat o cribat, cal realitzar la protecció des de l’estadi B (borró inflat) fins a 
caiguda de pètals. 

 

 

Atmeller 

Avellaner i noguer 

Olivera 

Presseguer i nectarina 



 

 

 

Ceba i calçot: Míldiu 

Degut a les humitats i les temperatures suaus d’aquests dies, cal vigilar les 
plantacions i prendre mesures adequades per mantenir els cultius protegits. 

Patata 

És recomana utilitzar patata de sembra certificada i sembrar els tubercles sencers 
sense trossejar-los, per evitar problemes fitosanitaris posteriors. 

Carxofa: Cuc de la carxofa (Gorthina xanthenes) 

Durant aquesta època es produeix l’eclosió dels ous. Cal estar atents i realitzar el 
tractament abans que les erugues penetrin a l’interior de les fulles. 

 

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____________________________ 

- Recordeu passar a recollir la feromona a AGRODOMENYS i agafar els 
paquets que us corresponguin segons la DUN 2019 si cobreu subvenció. 
Enguany el producte es diu ISONET L TT i ja està ficat al Domenio Vitis. 

- Disposeu al Domenio Vitis de l’estratègia HERBICIDA per si heu fet alguna 
aplicació des de començament d’any. 

- Recomanem per tractar el Repilo de l’olivera un Oxiclorur de Coure tipus 
BELTASUR. Podeu trobar-lo a la botiga AGRODOMENYS. 

- 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. 

Horta 


