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CEREAL 

CUC DEL CEREAL ( Zabrus tenebrioides) 
 
S’està observant afectacions d’aquesta plaga en alguns cereals amb uns nivells de danys molt variats. La 
climatologia suau que estem tenint aquest hivern és favorable per l’activitat d’aquesta plaga i per tant cal vigilar 
els camps per si en teniu presencia i es necessari realitzar el seu control. Tot i que els cereals, després de les 
pluges i la temperatura alta per l’època,  van creixen força i per tant pot haver-hi menys incidència de danys en 
aquests més desenvolupats,  els que es trobin  en estadis més primerencs, recent sortits o en primeres fulles es 
l’estadi ideal perquè aquest cuc sigui més agressiu i patir  danys més importants.  
 
MATERIA ACTIVA REGISTRADA per aquest cultiu i plaga: Lambda-cihalotrin  
 

 
 
Els símptomes son fulles rossegades, esfilagarsades, algunes fulles grogues i petits munts de terra al canto de les 
plantes les quals van desapareixen.  
 
DADES A.D.V 

Com cada any es necessari actualitzar les dades de l’ADV  per poder fer els efectius productius de l’ADV i per que 
hi consteu a l’ADV. El qui necessiti omplir les dades i firmar perquè no ho havia fet durant aquests anys que es 
posi en contacte amb mi per poder-ho fer. DATA MÀXIMA PER COMUNICAR-HO: DIMARTS 10 DE GENER. 
 
És necessari també pels efectius productius que al fer la DUN us ho marquin correctament:   Demaneu-ho 
al fer la DUN. 
S’han de marcar 2 coses: 
1.- Que rebeu assessorament en gestió integrada de plagues de: 222 ADV VALLS DEL CORB 
2.- A cada recinte dels cultius  hi ha de figurar marcat l’ADV (a la columna d’ADV el numero 222). Comproveu que 
hi surt marcat a la DUN. Estic veient que en alguns casos no es marca del tot correctament.       
 
 VISITA TÈCNICA i JORNADES TÈCNIQUES 

Estem programant amb l’Escola Agrària de Tàrrega alguna sortida tècnica que us pugui interessar. L’any passat la 
vam dedicar a visitar diferents explotacions de viticultors ecològics a la Terra Alta. Va ser una visita molt 
interessant i profitosa tal com vàreu manifestar tots els que hi vàreu assistir. Aquest any també volem que ho 
sigui, però ens cal saber quina sortida us interessa que organitzem. Feu-me arribar  el que us interessaria i  ho 
organitzarem. 
 
Si voleu que es realitzi a la zona alguna jornada tècnica sobre algun tema en concret m’ho dieu que ho intentarem 
organitzar. 
 
Contacte ADV:  639344025 / advvallsdelcorb@gmail.com 


