
 
 

 

BUTLLETÍ Nº 14: 22 DE JUNY DE 2020 (CONCA DE BARBERÀ) 

Avís 8/2020 

Cultius: 

Vinya, olivera 
 

 
 

ZONA CONFUSIÓ NO CAL TRACTAR 
 

 

 
 
Els productes recomanats per aquesta campanya i el seu moment d’aplicació són: 

 
 
Recordeu que el METIL-CLORPIRIFOS ha perdut registre i el seu ús està prohibit per aquesta 
campanya. Heu d’estar atents als missatges ja que els productes del llistat necessiten un interval de 
dies concrets per a la seva aplicació. 
 
A MONTBLANC, PIRA i BARBERÀ s’ha iniciat la posta de la segona generació del corc i ja poden 
aplicar-se els productes CLORANTRANILIPROL I INDOXACARB fins finals de setmana. Es recomana 
utilitzar STEWARD (Indoxacarb 30%) ja que permet més d’una aplicació per campanya.  
 
Si feu servir el producte INSEGAR (ovicida preventiu) ja podeu tractar en zones on s’ha iniciat el vol 
com BLANCAFORT i ZONES BAIXES DE L’ESPLUGA. Es donarà avís per als propers tractaments. 
 
 



 
 
 
Hi han alguns insecticides piretroids autoritzats contra el corc del raïm, però no s’aconsella la seva 
utilització, ja que poden afavorir l’aparició d’àcars. 
 

 
 
La pressió de míldiu segueix sent alta, es recomana mantenir la protecció de les vinyes, especialment 
les que presentin presència de míldiu actiu i que es trobin en un estat fenològic menys avançat. 
 
En aquelles zones de la comarca on els raïms ja estan molt desenvolupats i la malaltia està controlada, 
es pot optar per no renovar els tractaments, però caldrà estar molt atents per si apareixen noves 
infeccions. 
 
Els socis ECOLÒGICS que fan servir coure han de tindre en compte que la pluja de la setmana passada 
ha rentat parcialment el producte i és necessari repetir el tractament. A partir de 30 mm de pluja 
acumulada després del tractament s’estima que s’ha perdut més del 50% del producte i la vinya es 
considera no protegida per un altre cicle infectiu del míldiu.  
 
El fort vigor que presenten aquest any les vinyes, fa que sigui especialment convenient eliminar les 
fulles de la base per tal de permetre la ventilació dels raïms i l’entrada dels productes. 
 
S’estan trobant mallols amb afectacions i es recomana tractar amb sistèmics si trobeu taques, per 
evitar que el míldiu passi als sarments verds, la qual cosa podria comprometre la brotada de la 
propera campanya. 
 
Disposem d’un PRODUCTE CURATIU molt eficaç per casos on el míldiu ha arribat a fase d’esporulació 
en raïm. Està format per 2 penetrants, un d’última generació. Abans de tractar és necessari 
despampolar o pujar filferros per deixar el raïm i fulla propera a raïm exposat per que mulli bé el 
producte. Pregunteu al tècnic o a AGRODOMENYS. 
 

 

Si feu servir productes líquids no tracteu amb matèries actives que ja heu utilitzat aquesta campanya. 

 

 

 



 
 

Els socis que utilitzin la tècnica de captura massiva CONETRAP ara és el moment de col·locar les 
trampes amb atraient. Aquest any el DIMETOAT perd registre el 30/06 i el seu ús està prohibit a 
partir d’aquesta data. El FOSMET no es podrà vendre a partir del 31/07 però li han concedit un 
termini pel seu ús (pendent de publicació).  

 

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 2021. 

 

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

AGRODOMENYS 

 
SERVEI SUBMINISTRAMENTS AGRÍCOLES  

 

 

DEPARTAMENT ADV CELLERS DOMENYS ASSOC. 


