
 

 

BUTLLETÍ Nº4: CONCA DE BARBERÀ                                                              
Avís del 23 de maig de 2016 

Cultius: Vinya, ametller, noguer, olivera, presseguer i nectarina i horta 

Vinya: 
ATENCIÓ: PEDREGADA A LA CONCA DE BARBERÀ 

Diumenge va pedregar amb danys de diversa consideració a diferents punts de la comarca. 
D’entrada es recomana realitzar amb caràcter d’urgència un tractament cicatritzant amb productes 
cúprics o folpet a les vinyes afectades.  

Es valorarà la poda en verd de les vinyes. Es comunicarà si es considera oportú intervenir. 

Míldiu 

A la comarca de la Conca de Barberà, de moment cal esperar i vigilar si es troben les primeres taques. En 
cas afirmatiu cal avisar immediatament a aquest servei o als tècnics de les ADV. 

Només cal protegir les parcel·les que fan agricultura ecològica, aquestes han de continuar la protecció 
amb productes cúprics durant el període de floració. Molt important. 

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 (espolvoreig). 

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

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 
 Ametller: 

Brot sec o fusicocum 

A les finques amb problemes d’aquesta malaltia i amb varietats sensibles, recordem la necessitat de 
protegir els arbres durant el maig, especialment si es produeixen pluges i altes humitats. 

Pugó: Vigileu la presència de pugó en els brots tendres. 

Noguer: 
Carpocapsa: Ens trobem en primera generació, cal iniciar la protecció adequada contra aquesta plaga. 

Atracnosi: El segon tractament s’ha de fer al quallat del fruit i el tercer quinze dies més tard. 

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. 

Presseguer i nectarina: 
Pugó: Vigileu si s’observen colònies de pugó a les brostades. 

Cendrosa: Cal protegir els fruits des de caiguda de collarí fins enduriment de pinyol 

Horta: 

Tomaquera a l’aire lliure 

Tuta absoluta 

És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que la col•locació de 
trampes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de l’insecte. Recordeu que en tomaquera 
petita pot causar danys a l’ull de la planta aturant-ne el creixement. 

Ceba, enciam i patata 

Míldiu 

Els períodes de pluja són favorables per la proliferació d’aquesta malaltia, cal tractar. 

Enciam i col 

Pugó: S’estan trobant colònies de pugó, vigileu les vostres plantacions i en cas de detectar els primers 
focus, si és necessari tracteu abans del tancament del cabdell o de les pinyes. 

Recordeu que en la lluita contra el pugó existeixen una gran quantitat d’enemics naturals i que disposar 
de marges florits ens ajuda a atraure’ls als nostres cultius. 

 

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 


