
 
 

 

BUTLLETÍ Nº7: 26 DE MAIG DE 2022 (CONCA DE BARBERÀ) 

Avís 3/2022 

Cultius: 

Vinya, olivera 
 

 
 
Durant les últimes 48 hores s’han recollit les següents pluges (mm): 

- Pira: 44,4 
- Barberà: 40 
- Blancafort: 35,5 
- Rocafort: 47 

 
ECOLÒGICS: Com de moment no hem trobat taques a la comarca, es considera que no s'ha produït cap 
infecció primària. La pluja d'ahir (>10 mm) provocarà la germinació de les oòspores i l'inici d'una 
possible infecció primària. Estudiant l’evolució de temperatura i humitat relativa diària establirem el 
final del període d’incubació que seran els DIES DE TRACTAMENT QUE US RECOMANAREM 
(segurament principis setmana vinent i que en zona primerenca coincidirà amb la floració). Esteu 
atents als propers missatges. 

 

CONVENCIONALS: Degut a que la floració és un moment sensible recomanem un PRIMER 
TRACTAMENT durant aquest període. Segons les nostres dades tindrem l’inici de floració dels trepats 
en zona primerenca a principis de la setmana vinent i la resta de varietats per a finals. Zona mitjana 
per a finals de la setmana vinent. Zona tardana encara és molt d’hora i no es recomana tractar fins 
que s’iniciï la floració degut a que no s’esperen més pluges per als propers dies. 

Penseu que l’aparició de les primeres taques no sol ser de forma virulenta i si n’apareguessin podríem 
tractar amb sistèmic de manera eficaç ja que no s’anuncien pluges per als propers dies.   

 



 
  

 

La floració és un moment de la fenologia que cal protegir; es recomana tractar a partir de que les 
vinyes vagin assolint aquest estadi; a l’inici de la floració si utilitzeu productes en líquid o en plena 
floració si utilitzeu el sofre en pols. 

 

La foto de l’esquerra mostra esporulació de malura en flor recentment formada i la de la dreta 
cèl·lules necròtiques provocades per la penetració de l’haustori (una mena de miceli que desenvolupa 
l’oïdi per penetrar a la planta). 

 

 

  

 



 
 

 

Aquesta tècnica permet reduir la població d’adults i és eficaç en superfícies de > 2 ha. En superfícies 
menors té una certa eficàcia però caldria comptabilitzar la possible picada nova per si s’hauria de fer 
un tractament larvicida de reforç. 

 

Les condicions dels darrers dies són òptims pels seu desenvolupament, tracteu especialment si trobeu 
danys a les vostres finques. 

 

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 

- 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 2023. 

 

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

 

AGRODOMENYS 

 
SERVEI SUBMINISTRAMENTS AGRÍCOLES 

 

ADV CELLERS DOMENYS ASSOC. 

 


