
 

BUTLLETÍ Nº12: CONCA DE BARBERÀ 
31 de juliol de 2015 

Vinya: 
Cuc del Raïm: Tercera generació 
 

Moments de tractament i productes: 
Inici de vol: Fenoxicarb 
Període de posta d’ous sense iniciar l’eclosió: Clorantraniprol, indoxacarb, metoxifenocide. 
Inici d’eclosió: Bacillus thuringiensis, emamectina, spinosad, tebufenocide,  
Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos. 
 

. Conca de Barberà:  
- A les zones primerenques com Montblanc, Pira i Barberà, l’inici de l’eclosió és diumenge 2 i dilluns 3. 
- A les zones mitjanes com Blancafort, Solivella, zones baixes de l’Espluga estem en el període de 
posta dels ous. 
- A les zones tardanes com les parts altes de l’Espluga i Sarral, Vimbodí i Rocafort s’ha iniciat el vol. 
 

Donat que sembla que la verema aquest any s’avança, s’informa que per evitar problemes de 
plaços de seguretat en inici de verema, no es tracti el cuc amb la materia activa clorpirifos en 
aquelles varietats primerenques (Chardonnay, Muscat de gra petit, Macabeu, Ull de llebre, 
Merlot...) 
 

Es recomana utilitzar altres productes contra el cuc, on els moments de tractament s’avancen. 
 

S’HAN DE TENIR EN COMPTE EL PLAÇ ENTRE ELS TRACTAMENTS I LA VEREMA, QUE ÉS DE 21 DIES 
 

Es recomana per tant utilitzar els productes que actuin en: 
 

• L’INICI DE VOL (TRACTAMENT 1) 
• POSTA (TRACTAMENT 2) 

• EN INCICI D’ECLOSIÓ (TRACTAMENT 3) 
 

En aquests moments es pot fer en les zones nombrades el següent (resta de zones esperar): 
Per a utilitzar altres matèries actives, esperar també a propers avisos. 
 

ZONA PRIMERENCA – MONTBLANC, PIRA I BARBERÀ 
MOMENT ACTUAL: INICI D’ECLOSIÓ 

PRODUCTE: BACILLUS THURINGENSIS, 
TEBUFENOCIDE (Mimic), SPINOSAD (spinocarb), 

EMAMECTINA (affirm). 
DIES: 2 - 3 D’AGOST 

ES RECOMANA TRACTAR BANDA PER BANDA  
AMB ELS PULVERITZADORS DIRIGITS AL RAÏM 

           

Es recorda que a la cooperativa podeu trobar tot el material i subministres que necessiteu. 

Avís realitzat conjuntament amb el Servei de Sanitat Vegetal i les ADV’s de la zona. 
Per qualsevol dubte trucar a aquest tècnic 
Lluís Serra Antolí 
Tècnic de l’ADV CELLERS DOMENYS 
Telf. 685 10 85 68 
 


