
 

 
  BUTLLETÍ Nº6: CONCA DE BARBERÀ                                                                
Avís del 8 de juny de 2016 
Cultius: Vinya 

Cuc del Raïm 
S’ha iniciat el vol de la segona generació a la zona litoral del Baix Penedès i del Tarragonès. A la Conca 
de Barberà no i al ALt Camp tampoc. 
 
Míldiu 
Encara que no s’han produït noves pluges contaminants, van apareixent taques en molts indrets. Per 
tant, cal vigilar atentament les vinyes i, en el cas de no haver fet el tractament en el moment recomanat i 
de trobar taques encara que siguin disperses per la finca, cal tractar per evitar que la infecció continuï.  

A les parcel·les que fan agricultura ecològica, si tenen presència de taques han de continuar la protecció. 

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 (RIDOMIL), o similar, Dosis: 1.5-2.5kg/ha 

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

 Cendrosa 
Seguim recordant la importància dels tractaments preventius, el segon dels quals s’ha d’haver fet a l’inici 
de la floració si es fa amb productes líquids o en plena floració si es fa amb sofre pols (per espolvoreig). 
El tercer tractament s’ha de fer quan el gra de raïm arribi a la mida d’un pèsol, encara que segon varietats 
es pot intercalar un altre tractament. 
 
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: 200-250 cc/ha 
Triadimenol (BAYFIDAN) o similar, Dosis: 40cc/100 litres aigua...., entre d’altres 
  
POLS:  Sofre pols   3-40kg/ha segons creixement de la vegetació. 

 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 


