
 

 

BUTLLETÍ Nº5: CONCA DE BARBERÀ                                                              
Avís del 26 de maig de 2016 

Cultius: 
Cultius: Vinya i olivera 
 
CALAMARSA 
Com que la tarda del diumenge 22, es va produir una calamarsa a la Conca de Barberà, a la zona de 
Vimbodí, l’Espluga de Francolí, Blancafort, Solivella, Sarral i Pira, recordem que vam recomanar fer un 
tractament general en aquestes zones afectades el més aviat possible, preferiblement dins de les 
següents 48 hores. En el cultiu de l’olivera cal utilitzar compostos de coure, a la vinya compostos de coure 
barrejats amb Folpet, i en fruiters de pinyol i de llavor es pot utilitzar el captan 
 
En vinya, en els casos on el dany de la pedra supera el 80% d’afectació, es recomana repodar els ceps. 
Fer-ho el més ràpid possible i sempre abans de la floració. Immediatament al repodat realitzar un 
tractament cicatritzant. 
 
Vinya: 
Míldiu 
A la comarca de la Conca de Barberà, s’han començat a detectar taques. S’aconsella realitzar un 
tractament de divendres 27 a dilluns 30 de maig. En aquest estat fenològic de fort creixement és 
preferible utilitzar productes sistèmics. A les parcel·les que fan agricultura ecològica, han de continuar la 
protecció amb productes cúprics durant el període de floració. 
 
Cendrosa 
Seguim recordant la importància dels tractaments preventius, el segon dels quals s’ha de fer a l’inici de la 
floració si es fa amb productes líquids o en plena floració si es fa amb sofre pols (per espolvoreig). 
 
Olivera: 
Repilo o ull de gall 
Les darreres pluges i humitats són favorables per aquesta malaltia, especialment si la presència d’inòcul 
és important. Així doncs, recordeu la importància de mantenir els arbres protegits. Les mesures culturals, 
com una poda que afavoreixi la ventilació de la copa del arbre o realitzar un adobat equilibrat de nitrogen, 
contribueixen a disminuir la incidència del fong. 
Corc (Hylesinus toranio) 
A les finques on s’observen branques seques degudes al corc que està afectant especialment a la zona 
del Baix Camp, és important aprofitar l’esporga per treure i cremar tots els brots amb símptomes, tallant 
20 cm. per davant de la part afectada. 
 

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 

Informació facilitada per l’informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12) 

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

Per qualsevol dubte trucar a aquest tècnic 

Lluís Serra Antolí 
Tècnic de l’ADV CELLERS DOMENYS 
Telf. 685 10 85 68 
 


