
 
 

 

BUTLLETÍ Nº18: 20 JULIOL DE 2020 (TOTES LES ZONES) 

Avís 13/2020 (PENEDÈS I ALT CAMP) / Avís 11/2020 (CONCA) 

Cultius: 

Vinya, olivera 

  
 

ZONA CONFUSIÓ NO CAL TRACTAR 
 

 

 
 
Els productes recomanats per aquesta campanya i el seu moment d’aplicació són: 

 
 
Recordeu que el METIL-CLORPIRIFOS ha perdut registre i el seu ús està prohibit per aquesta 
campanya. Heu d’estar atents als missatges ja que els productes del llistat necessiten un interval de 
dies concrets per a la seva aplicació. 
 
A SANT JAUME, LA BISBAL, CASTELLVI, BANYERES i L’ARBOÇ s’ha iniciat l’eclosió de la tercera 
generació del corc i ja poden aplicar-se els productes SPINETORAM, SPINOSAD i TEBUFENOCIDE 
fins el divendres 24. Es recomana utilitzar MIMIC (Tebufenocide 24%) ja que permet més d’una 
aplicació per campanya.  
 
 



 
 
 
A RODONYÀ i MASLLORENÇ ens trobem en període de posta de la segona generació del corc i ja 
poden aplicar-se els productes CLORANTANILIPROL i INDOXACARB fins al divendres 24. 
 
Hi han alguns insecticides piretroids autoritzats contra el corc del raïm, però no s’aconsella la seva 
utilització, ja que poden afavorir l’aparició d’àcars. 
 
 

 
 
Baix Penedès i Alt Camp: Les condicions meteorològiques de les darrers setmanes i l’avançat estat 
d’evolució de les vinyes fan que el risc de míldiu hagi baixat molt, per la qual cosa no es recomana 
renovar els tractaments. 
 
Només a les zones tardanes on encara segueixi el creixement vegetatiu i hi hagi presència de míldiu 
actiu, pot ser recomanable realitzar algun tractament més. 
 
Conca de Barberà: Fins el verolat el raïm és sensible a la malaltia. La precipitació irregular d’avui, les 
mullenes matinals i la possible pluja de divendres 24 fa que calgui vigilar les finques amb afectacions 
greus i l’aparició de noves taques als creixents.  
 
Es pot optar per ampliar el període entre tractaments i tractar fila si i fila no si no trobeu míldiu actiu. 
 
 

 
 
S’estan trobant danys en raïms en alguns casos molt importants. Cal tractar amb sofre pols  de 
manera preventiva o algun assecant o penetrant en vinyes on s’observin atacs o vinyes amb 
varietats sensibles. 
 

 
 



 
 

Aquest any el DIMETOAT no es pot utilitzar des del 30 de juny. Les matèries actives larvicides que es 
podran utilitzar són l’ACETAMIPRID, FOSMET I TIACLOPRID. L’estratègia de la captura massiva es 
presenta com una bona alternativa per reduir la població de mosca i incrementar l’eficàcia de les 
matèries actives registrades. 

 

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 

 

RECORDATORIS 

- Des de novembre de 2019 els tràmits de renovació de carnet fitosanitari, ROMA, etc, s’han de 
realitzar de manera telemàtica mitjançant un certificat electrònic o IdCAT. Si heu de fer algun 
d’aquests tràmits i no sabeu com fer-ho poseu-vos en contacte amb el tècnic. 

- Recordeu que l’entrega del Quadern d’Explotació és obligatòria per poder fer entrada de 
raïm al celler degut a normativa del DARP i per norma ISO 22000. 

- 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 2021. 

 

Es recorda que a la Cooperativa podeu trobar tot el material i productes fitosanitaris que necessiteu. 

 

 

AGRODOMENYS 

 
SERVEI SUBMINISTRAMENTS AGRÍCOLES  

 
 

DEPARTAMENT ADV CELLERS DOMENYS ASSOC. 


