
 

 

BUTLLETÍ Nº5: PENEDÈS                                                                                      
Avís del 26 de maig de 2016 

Cultius: Vinya, olivera, presseguer i nectarina 

Vinya: 

Míldiu 

Seguim localitzant taques al Baix Penedès. En floració és recomana realitzar un tractament 
antimildiu donada la sensibilitat del moment. 

Es recorda que per garantir una bona qualitat del tractament és molt important que les vinyes 
estiguin esporgades. Això és important per al control del mildiu, però sobretot per al control de la 
malura en raïm. 

PRODUCTES A EMPRAR: en aquest moment es recomanen productes sistèmics o penetrants, 
però segons l’estratègia a seguir podem utilitzar els següents... 

CONTACTE: Oxiclorur de coure 50% (CUPRAFOR) o similar, Dosis: 3-4kg/ha 

PENETRANTS: Cimoxanilo+sulfat cupro. (CURZATE C, FESTIVAL) o similar, Dosis: 3-4kg/ha 

SISTÈMICS: Cimoxanilo+Folpet+Fosetil-Al (TRICERATOX) o similar, Dosis: 1-3kg/ha  

                     (caràcter del producte més preventiu) 

                      Metalaxil+Folpet (ARMETIL 50) o similar, Dosis: 1.5-2.5kg/ha 

                    (caràcter del producte més curatiu, emprar si ja tenim presència de taques) 

A les parcel·les que fan agricultura ecològica seguir els tractaments amb productes cúprics i amb 
més assiduïtat. 

 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). 
 

PRODUCTES A EMPRAR: segons l’estratègia a seguir podem utilitzar els següents... 

LÍQUIDS: 

Metrafenona (VIVANDO) , Dosis: 20cc/100litres d’aigua 
Proquinazid (TALENDO) o similar, Dosis: 250-500cc/ha 
Triadimenol (BAYFIDAN) o similar, Dosis: 40cc/100 litres aigua...., entre d’altres 
 POLS 

Sofre pols, Dosis: 30-40kg/ha 



 

 

 

Olivera: 

Repilo o ull de gall 

Les darreres pluges i humitats son 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. 
 
Presseguer i nectarina: 

 
Pugó: Vigileu si s’observen colònies de pugó a les brostades. 
Cendrosa 

Protegir els fruits des de caiguda de collarí fins enduriment de pinyol, especialment en les 
varietats sensibles. 
 
Enllaços d’interès: 

Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres 

Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris 

 

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 


