
 
 

 

BUTLLETÍ Nº10: 21 DE JUNY DE 2021 (CONCA DE BARBERÀ) 

Avís 6/2021 

Cultius: 

Vinya, pedregada 
 

 
 
Les zones més afectades han estat Montbrió, Vallverd, Rocafort i l’est Barberà. Els danys han estat 
molt variables, en funció de la intensitat i característiques de la calamarsada (mida de la pedra, 
acompanyament d'aigua que mitigui els impactes, etc.), així com de l'estat vegetatiu i susceptibilitat 
del propi cultiu. Per tant, cada vinya s’ha de tractar com un cas particular. 
 
Com a norma general, es recomana una primera intervenció abans de que transcorrin 48 hores amb el 
cicatritzant FOLPET, però s’ha descartat ja que amb la pluja de diumenge 20 no es pot entrar a les 
vinyes per realitzar-ne el tractament corresponent. 
 
En vinyes afectades podria ser interessant realitzar-ne una repoda per no comportar la brotada de la 
campanya següent, però els costos són elevats i caldrà estudiar la seva viabilitat. Els assajos estudiats 
no han demostrat millores respecte a la no intervenció. 
 
En vinyes afectades de primer o segon any si que es podria recomanar podar a 2 borrons per no 
comportar la brotada de l’any vinent, però cal estudiar la seva viabilitat prèviament. 
 
Actuacions recomanades segons afectació per pedregada: 
 

a. Vinyes poc afectades (vinyes amb algun sarment tocat, sense raïms a terra) 
 
Caldrà continuar els tractaments tan aviat com es pugui entrar a les vinyes. 
 

b. Vinyes força afectades (<60% de danys en raïm) 
 
- Realitzar una esporga eliminant les parts que no interessin com a base de la futura poda. 
- No treure cavalls ja que poden aportar una superfície foliar necessària per l’acumulació de 

reserves per la campanya vinent i facilitaran la maduració del raïm que hagi quedat al cep. 
 

c. Vinyes molt afectades  (<60% de danys en raïm) 
 
- Millor no intervenir durant els primers dies després de la pedra. 
- Caldrà esperar que les borrons cecs o latents iniciïn la brotada (7-12 dies). 

 
 
 



 
 
 
 
Segons les guies de recomanacions tècniques tretes del Gobierno de La Rioja, en aquestes vinyes es 
poden distingir 2 casos, amb diferent manera d’actuar-hi: 
 

1. Si no està afectat el primer entrenús del brot de l’any, es fa la poda sobre el borró axil·lar del 
primer brot. Es recomanable realitzar una nova esporga eliminat totes les que no presenten 
interès com a base de la futura poda, però no treure cavalls sobre els nous pàmpols, ja que 
poden aportar una superfície foliar necessària per l’acumulació de reserves per la campanya 
vinent i facilitaran la maduració del raïm que hagi quedat al cep. 
 

2. Si els primers entrenusos  del brot de l’any estan malmesos caldria treure els brots amb la mà. 
De la mateixa manera que el cas anterior, es recomanable una nova esporga, i no treure els 
cavalls per les raons explicades. 

 
En aquests casos amb afectacions greus, les intervencions prioritzen la recuperació del cep i no salvar 
la collita.  Tal i com s’ha comentat amb anterioritat els costos són elevats i cal estudiar la viabilitat. 
 

 

 
 
Tan aviat es pugui entrar a la vinya es recomanaria un tractament preventiu per evitar la possible 
aparició de repicats. Tingueu en compte que si feu sistèmics caldrà aplicar-ho 3-5 dies després de 
l’episodi de pluja. Si vau aplicar sistèmic la setmana passada (floració a zona tardana) la persistència 
del producte és de 12 dies. 
 
Tingueu en compte que dimecres 23 hi ha previsions de pluja i hi hauran zones on no es podrà entrar 
fins finals de setmana. 
 
 

 
 Recordatori tractament a l’estat fenològic gra mida pèsol. 

 

 
 



 
 

 
 

 
Si utilitzeu la matèria activa FENOXICARB ja podeu tractar fins finals de setmana. Els tractaments de 
període de posta i inici d’eclosió encara és aviat. 
 
 

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 

 

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

 

ADV CELLERS DOMENYS ASSOC. 


