ADV CELLERS DOMENYS

GUIA PRÀCTICA
PER L’EINA
DOMENIO VITIS
(VERSIÓ NOVA)
Manual Bàsic: Primers passos i
Introducció del Quadern d’Explotació

Persona de contacte:
Ruben Garcia Sanjuan
Tècnic ADV CELLERS DOMENYS
Telf. 685 108 568 / e-mail: rsanjuan@cellersdomenys.com

INTRODUCCIÓ
Cellers Domenys aposta per la innovació i les noves tecnologies. L’eina Domenio
Vitis permet accedir a una base de dades amb informació sobre les explotacions
dels nostres socis. Els objectius que pretenem obtenir fent servir aquesta aplicació
són:
 Permet introduir de manera ràpida i fàcil el Quadern de camp i poder
accedir-hi en qualsevol moment, des de la campanya 2013.
 Possibilita tindre un control efectiu sobre dates de caducitat del carnet
fitosanitari o de registres de productes fitosanitaris.
 En cas de portar mostres de raïm per analitzar-les es penjaria el resultat
obtingut i també les visites fetes pel tècnic de camp.

CAPÍTOL 1: PRIMERS PASSOS I MENÚS
1. Introduir usuari i contrasenya
Heu de tindre un usuari i contrasenya fixat al seu moment pel tècnic. L’usuari serà
l’adreça d’e-mail que vau facilitar a la Cooperativa. La contrasenya per defecte és
12345678. Es recomanable canviar-la després de l’inici de la primera sessió. El pas
1.2 explica com fer-ho.
Possibles problemes:
1.1.

No tinc contrasenya o no em deixa accedir

Per sol·licitar una de nova, cal clicar a l’opció ¿HA OLVIDADO SU CONTRASEÑA?. Us
demanarà l’e-mail amb el que esteu donats d’alta i seguidament rebreu una nova
contrasenya. Una vegada memoritzada entreu de nou al Domenio Vitis i poseu-la.

1

1.2.

Com puc canviar la contrasenya?

Una vegada dins la pàgina a la cantonada superior esquerra sortirà el vostre perfil.
Cliqueu a la icona marcada amb fletxa vermella.

Ara apareix un quadre amb el nom ‘COMPTE DE L’USUARI’ i aquí heu d’introduir la
contrasenya nova que voleu ficar. Us demanarà escriure-la de nou.

Cliqueu ‘DESAR’ a la cantonada inferior dreta. Us portarà de nou a la pàgina d’inici i
cal introduir la nova contrasenya. Podreu observar que a sobre del botó ‘DESAR’,
us permet introduir les vostres dades com ara adreça, telèfon mòbil, data
naixement. No és necessari omplir-lo si està buit, això a elecció vostra.
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2. Pantalla principal
Un cop introduït el nom i la contrasenya apareix la pantalla principal de l’aplicació.
Cliqueu la fletxa a la dreta de ‘CELLERS DOMENYS’.

Parts:
2.1.

Menú principal

2.2.

Icones de pantalla

2.3.

Registres de l’explotació

2.4.

Botó d’ajuda  Podreu contactar amb el servei informàtic via xat en
qualsevol moment en horari laboral.
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Explicació de les diferents parts de la pantalla principal
2.1.

Menú principal: permet triar diferents opcions per tal d’omplir el
Quadern de camp.

2.1.1 Registres: Si cliqueu us sortiran els registres
que s’han anat fent al llarg de la campanya
(maduracions, visites tècniques, tractaments...)
2.1.2 Calendari: Si cliqueu apareixen els registres
anteriors però ordenats en calendari per setmanes
2.1.3 Parcel·lari: Si cliqueu surten totes les
parcel·les de la vostra explotació (VINYA, OLIVERA,
ATMELLERS i CEREALS QUE SURTIN A LA DUN)
2.1.4 Personal: Si cliqueu apareixen els treballadors
donats d’alta (aplicadors de fitosanitaris)
2.1.5 Maquinària: Es mostren les màquines que en
teniu registrades (de tractar i adobadores)
2.1.6 Explotacions ramaderes: En cas de tenir-les
donades d’alta hi sortiran
2.1.7 Informes: Aquí podreu guardar i imprimir el
Quadern de Camp en format PDF
2.1.8 Configuració del compte: Si cliqueu
apareixen les vostres dades (Nom, adreça, e-mail...)
2.1.9 Configurar costos: No està activat

2.1.3 Parcel·lari
Apareixen les parcel·les de la vostra explotació (es vol ampliar a HORTA).
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Amb aquesta opció del menú principal podrem obtenir:
 Codi RVC, superfície, varietat, densitat, any de plantació (nivell parcel·la)
 Mostrar la plantació sobre mapa i també tota la explotació a l’hora
 Controlar el termini de seguretat (PS) de cada parcel·la amb la data de l’últim
tractament realitzat
 Afegir plantacions noves i/o eliminar arrencades
Explicacions dels menús i icones
 Part superior esquerra:



Filtre
 S’utilitza per buscar mitjançant filtres plantacions. Si
cliqueu al botó apareixerà aquest menú:

Exemple pràctic  Necessito buscar les vinyes de Xarel·lo?
1. Amb el ratolí em fico a sobre de ‘CULTIUS’ i clico.
2. Em surt un menú amb els tipus de cultius que té la meva explotació, en aquest
cas hi selecciono ‘VINYA (Vitis vinifera).
3. Amb el ratolí em fico a sobre de ‘VARIETATS’ i clico.
4. Selecciono la varietat que desitjo buscar, en aquest cas ‘XAREL·LO’.
5. Clico al botó FILTRE en color verd a baix a la dreta.
6. Finalment em surten les vinyes de la varietat Xarel·lo que té la meva explotació.
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Afegir una finca
 Únicament el tècnic té aquesta
opció disponible. PER MILLORAR EL FUNCIONAMENT DE
L’APLICACIÓ SERIA IMPORTANT COMUNICAR AL TÈCNIC A L’INICI
DE CAMPANYA ELS CANVIS QUE TENIU PREVISTOS FER A LA
VOSTRA EXPLOTACIÓ (NOVA PLANTACIÓ, ARRENCADA, CANVI
TITULAR...).



Elecció de la campanya
 Si cliqueu podeu canviar de
campanya i veure registres de campanyes anteriors (2013-2019).

 Part superior dreta:



Mostrar finques inactives
 Si cliqueu sortiran les parcel·les que
teniu inactives. Si sortissin parcel·les inactives al clicar-hi és degut a que
el sistema detecta que durant alguna campanya anterior estava al vostre
nom i era productiva i actualment no ho és. En cas de dubte poseu-vos
en contacte amb el tècnic.



Moure plantacions entre finques
 Podem moure conreus en
plantacions que tinguin un mateix codi SIGPAC. COMUNIQUEU
PRÈVIAMENT AL TÈCNIC QUE VOLEU FER ALGUN CANVI.



Veure l’explotació al mapa
 Si cliqueu el botó podeu veure en
mapa Google Maps totes les parcel·les de la vostra explotació.



Netejar la selecció del mapa
 Aquest botó reinicia la selecció de
parcel·les al mapa i us permetrà fer una nova selecció.
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Mostrar en mode taula
informació del parcel·lari.

 Si cliqueu veure en format taula la

Explicació de les icones d’una parcel·la dins del menú Parcel·lari

 El nom donat a cada parcel·la consta de codi RVC (entre parèntesi), varietat i
any de plantació i surt a la part superior esquerra del quadre. Dins el quadre
podem veure la superfície i la densitat de ceps.
 Editar parcel·la
 Serveix per editar el nom i codi de la parcel·la.
Recomanen consultar al tècnic abans de fer qualsevol canvi.
 Control termini seguretat
 Eina molt interessant ja que ens avisa si
encara no ha passat el termini de seguretat des de l’últim tractament.
INDICARIA LA IMPORTÀNCIA D’ANAR OMPLINT EL QUADERN DE CAMP
CADA VEGADA QUE ACABEM UN TRACTAMENT.
 Mostar al mapa
 Si cliqueu el botó podeu veure en mapa Google Maps la
parcel·la en qüestió.
 Esborra la parcel·la
abans al tècnic.

 Inactiva la parcel·la. No fer canvis sense consultar

2.1.4 Personal
Aquí us apareixerà el personal que us treballa la finca. S’indica nom, DNI, Nº
ROPCAT (carnet fitosanitari), nivell qualificació (Bàsic, Qualificat o Biocida). Poden
haver-hi més d’un. El més destacable d’aquest menú és que si el carnet fitosanitari
el teniu caducat us ho indicarà.
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Explicació de les icones dins del menú Personal

 Afegir nou treballador
 Haurem d’introduir el nom, DNI, nº ROPCAT,
qualificació i data de caducitat. IMPORTANT JA QUE ENS ADVERTIRÀ SI
TENIM EL CARNET CADUCAT.
 Buscar treballador

 Podem filtrar per nom.

 Editar treballador

 Per si hem de canviar alguna dada.

 Eliminar treballador

 Per esborrar un treballador.

NOTA: PERQUÈ EL QUADERN DE CAMP PUGUI SER ACCEPTAT PEL DARP CAL
QUE TOT EL PERSONAL DISPOSI DE CARNET ROPCAT EN VIGOR. PER AIXÒ ES
RECOMANA INTRODUIR LA DATA DE CADUCITAT PER EVITAR PROBLEMES

2.1.5 Maquinària
Aquí hauria d’estar introduïda la maquinària que heu fet servir durant tota la
campanya vigent. Es mostren 3 submenús (màquines de tractar, adobadores i
màquines de maneig de sòl). Per al Quadern de camp el més important és el primer
submenú i conté la següent informació:
 Marca i model
 Mètode d’aplicació: pot ser atomitzador, polvoritzador, herbicida, ensofradora,
per goter, manual, solarització, injecció de gas al sòl, etc.
 Data de compra: factura de compra, en cas de no disposar-ne un pagaré
 Nº ROMA: és obligatori disposar d’un número de registre ROMA
 Data última revisió: Mitjançant fitxa tècnica o targeta ITV
 Brou per defecte: Capacitat de la màquina en litres
 Màquina per defecte: Indicar si és la que feu servir normalment
 És llogada: Indicar si és llogada o no
 Cost hora: no és una dada obligatòria

8

Explicació de les icones dins del menú Maquinària

 Afegir màquina
 abans d’introduir una màquina heu de disposar de totes
les dades esmentades al punt anterior. En cas de no disposar de totes les dades
cal posar-se en contacte amb el tècnic. Si el Quadern de camp no conté alguna
d’aquestes dades no estarà complert.
Una vegada reunida tota la documentació necessària podem clicar al botó i ens
sortirà aquesta pantalla que hem d’omplir:

El quadre ‘CODI’ no cal omplir-ho. Si no disposem de la capacitat ni del cabal no hi
ha problema. Podem deixar-ho en blanc. Tampoc és obligatori afegir una foto tal i
com s’indica a la part dreta. La resta de dades és obligatori omplir-les (Marca i
model, mètode d’aplicació, data de compra, nº ROMA, data última revisió i brou per
defecte.
 Editar màquina
 Permet editar una màquina ja introduïda. Utilitzarem
aquesta opció si ja tenim una màquina donada d’alta a l’aplicació però ens falta
per introduir alguna dada obligatòria.
La forma de procedir és la mateixa que l’apartat anterior.
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NOTA: PERQUÈ EL QUADERN DE CAMP PUGUI SER ACCEPTAT PEL DARP CAL
QUE TOTA LA MAQUINÀRIA QUE S’HA UTILITZAT DURANT LA CAMPANYA
ESTIGUI INSCRITA AL ROMA I TINGUI LES REVISIONS OBLIGATÒRIES AL DIA.
PER AIXÒ ES RECOMANA INTRODUIR AQUESTES DADES PER EVITAR
PROBLEMES

2.1.7 Informes
Domenio vitis permet, una vegada omplert el Quadern d’explotació, guardar-ho en
format digital PDF i poder conservar l’arxiu en un ordinador o USB. Això és una de
les múltiples avantatges de l’eina. Recordeu que heu de conservar els Quaderns
durant 3 campanyes ja que el DARP us els pot demanar en qualsevol moment de
l’any, tot i que el més normal és que ho facin abans o durant la verema. DEGUT A
AIXÒ, US RECOMANEM QUE CADA VEGADA QUE ACABEU UNA SÈRIE DE
TRACTAMENTS O A FINAL DE CADA MES OMPLIU I ACTUALITZEU EL VOSTRE
QUADERN D’EXPLOTACIÓ.

Si cliqueu ‘INFORMES’ i després ‘QUADERN DE CAMP’ us descarregarà en arxiu
PDF el Quadern d’explotació i d’aquest manera podreu imprimir-ho.

2.2.

Icones de pantalla

És el menú que surt a la part superior de la pantalla. Hi han diferents opcions per
tal de filtrar alguna recerca o accedir a la secció de notícies.
 Part superior esquerra



Amagar/mostrar la barra lateral
 Si cliquem podem amagar o
mostrar el menú lateral. Permet tindre una major visió de la pantalla de
registres de l’explotació.



Filtre
 De nou ens trobem un filtre, en aquest cas ens buscarà els
registres que s’hagin fet durant un període de temps determinat. El
plantejament és idèntic al explicat a l’apartat ‘FILTRE’ del punt 2.1.3,
únicament s’ha de posar el interval de dates desitjat.



Registres del quadern
 Aquí podem
introduir dades de tasques agronòmiques que hem fet a la nostra
explotació. Més endavant s’explicarà com utilitzar-ho.
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Costos



Veure campanya
 Permet veure els registres que s’han anat
fent durant campanyes anteriors. Si cliqueu podeu seleccionar la
campanya 2013 fins l’actual.

 No està activada

 Part superior dreta



Filtrar recomanacions i visites
 Si cliqueu es poden veure les
visites tècniques que han fet els tècnics de camp, en cas de que hagin
estat sol·licitades.



Mostrar els avisos i notícies
 Sortirà un menú desplegable amb tots
els avisos fitosanitaris que hem anat penjant al llarg de la campanya. De
vegades pot aparèixer un número en vermell. Vol dir que teniu algun
avís que no heu vist encara.



Sortir de l’aplicació

 Si cliqueu sortireu del Domenio Vitis.

2.3. Registres de l’explotació
És la pantalla on es mostren els resultats obtinguts en cas de que el tècnic hagi fet
una visita de camp per estudiar l’estat fenològic de la vinya, l’índex de fertilitat, la
càrrega de poda, agafar mostres per la seva analítica a laboratori, estudiar
simptomatologia i signes de plagues i malalties, etc. En cas de que la vostra vinya
sigui objecte d’estudi dels nostres controls de maduracions o si heu portat mostres
de raïms per analitzar-los aquí es publiquen els resultats obtinguts.

2.3.1 Visites de camp

Expressada amb color verd i com a icona un maletí. A la part superior esquerra
surt la data de registre. Dins del quadre surt el nom del tècnic que ha fet la visita, el
nom de la vinya, la varietat i la superfície. De tota la informació que es veu, la
última línia és la que mostra el resultat del paràmetre que s’ha analitzat.
 Estat fenològic  Expressa amb un valor numèric determinat els estadis de
desenvolupament reproductor de la vinya durant el període vegetatiu. Ens
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basem en la metodologia de Coombe (1995). L’annex 1 mostra la numeració
proposada per l’autor. Els valors oscil·len entre l’1 (brot d’hivern) i el 47 (final
caiguda fulles).
 Número de raïms/ceps  És el valor mitjà dels raïms de 5 ceps aleatoris d’una
mateixa vinya.
 Índex de fertilitat  Expressa el número de raïms per brot. Es calcula
analitzant 100 brots aleatoris dins d’una vinya.
 Càrrega de poda  És el valor mitjà de la càrrega de poda de 5 ceps aleatoris.

2.3.2 Controls maduracions
A la part superior dreta podeu trobar la icona
 serveix per descarregar un
document amb els resultats obtinguts a una visita de camp.

Expressada en color taronja. Únicament sortirà a la vostra pantalla si la
Cooperativa ha agafat mostres de raïm a les vostres vinyes. S’estudien diferents
paràmetres enològics en vinyes determinades per Direcció Tècnica. Per exemple,
grau, àcid màlic, pes, concentració de sucres, etc.
En cas de que ens porteu mostres de raïm els resultats es publicarien a la pantalla
de Registres de l’explotació dins l’eina Domenio Vitis.
A la part superior dreta surt la icona
 serveix per mostrar una gràfica amb els
paràmetres obtinguts durant la campanya en una mateixa vinya.

La gràfica expressa l’evolució dels paràmetres grau alcohòlic en color blau,
l’acidesa total expressada en àcid sulfúric (ATS) en color taronja, el pH en color
verd i el pes mitjà del raïm en grams en les barres vermelles.
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2.4. Boto d’ajuda
L’eina Domenio Vitis permet tindre contacte amb el suport informàtic en qualsevol
moment mitjançant xat en directe o mitjançant una sol·licitud d’ajuda. Per això, cal
clicar sobre la icona
2.4.1. Ajuda utilitzant el xat
Si volem mantenir una conversa en directe amb el suport informàtic cliqueu la
icona i us sortirà una pantalla a on podeu fer consultes o demanar ajuda per
qualsevol tema relacionat amb l’eina. Introduir la consulta on la fletxa vermella.

2.4.2. Ajuda amb sol·licitud
Si ho preferiu, podeu fer una sol·licitud d’ajuda als informàtics. Per això, cal
introduir les dades que us demanen i clicar on la fletxa vermella a la major
brevetat possible es posaran en contacte amb vosaltres.
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CAPÍTOL 2: CÓM INTRODUIR EL QUADERN D’EXPLOTACIÓ
A continuació, s’expliquen les dos maneres de cóm es poden introduir els
tractaments realitzats mitjançant l’eina Domenio Vitis.

1. Mitjançant els avisos
RECOMANADA PER L’ADV

fitosanitaris



OPCIÓ

Si cliqueu la icona que us indica la fletxa vermella us sortiran tots els avisos que
s’han anat penjant al llarg de la campanya. Aquests avisos provenen del DARP i
solen arribar al tècnic els divendres a les 15h.

En el cas que us indiqui un número en vermell vol dir que teniu avisos sense llegir
(14 avisos sense llegir en aquest cas).
Data publicació de l’avís
Zones on va destinat l’avís
(Totes les zones, Penedès,
Alt Camp i Conca
Número de tractaments
fets
(introduïts)
per
aquest avís
Vigència de l’avís (període
d’aplicació)

Una vegada fet clic a la icona us sortiran tots els avisos fitosanitaris publicats. Són
els mateixos que us arriben en missatge de text al mòbil i també els pengem a la
web.
Exemple pràctic per introduir un tractament
A data 10 de maig, s’ha penjat un avís per la zona PENEDÈS amb el nom Butlletí
Nº3 PENEDÈS i que detalla un període d’aplicació (dies que podem tractar) de
productes fitosanitaris per una plaga o malaltia. Ens ha arribat un missatge de text
amb l’avís i s’ha penjat a la pàgina web a la pestanya AVÍS ADV. A continuació,
entrem al Domenio Vitis i busquem l’avís a la icona que s’ha explicat a l’anterior
punt i ho llegim. Es busca el cultiu que ens interessi i mirem a quina plaga o
malaltia hi va adreçat.
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Aquest avís en concret parla sobre míldiu i oïdi (cendrosa). Amb el ratolí anirem
baixant fins trobar el nostre parcel·lari.

Seleccionem els quadres de la part esquerra de cada parcel·la les vinyes on hem fet
el tractament. Si volem seleccionar totes de cop, cliquem el quadre marcat a dalt
amb fletxa vermella. Seguim baixant fins veure la següent figura.
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 Superfície
 Al seleccionar
automàticament es va sumant la superfície de totes juntes.

les

parcel·les

 Número de plantes
 Al seleccionar les parcel·les
automàticament es va sumant la densitat de ceps total.
 Inici
 Heu de seleccionar la data de l’inici del
tractament. Per això es busca la data clicant la icona de la fletxa.
 Aplicador
 Ha d’aparèixer l’aplicador
del tractament. Prèviament, hauríeu d’introduir les dades a la pestanya del
menú principal ‘PERSONAL’. Si en teniu més d’un treballador cliqueu a on us
diu la fletxa per seleccionar un altre opció.
 Maquinària
 Ha d’aparèixer la màquina
de tractar. Prèviament, hauríeu d’introduir les dades a la pestanya del menú
principal ‘MAQUINARIA’. Si voleu canviar la màquina cliqueu a on us diu la
fletxa per seleccionar una altre opció.
 Brou
 Surt el volum de caldo en l/ha. Es pot
canviar clicant on indica la fletxa. Aquesta data és important degut a que
repercutirà si indiqueu la dosi que heu ficat en concentració (%).
 Brou sobrant
 Es complimentarà en cas de que
us hagi sobrat brou de la barreja al finalitzar un tractament.
Una vegada complimentat la part explicada anteriorment, procedirem a la part de
la selecció dels tractaments realitzats. El cos tècnic de l’ADV ha planificat
prèviament unes estratègies determinades per a cada plaga o malaltia durant els
mesos de Febrer-Març. Degut a la gran quantitat de productes existents és possible
que falti algú per introduir. COMUNIQUEU AL TÈCNIC SI TROBEU A FALTAR
ALGUN PRODUCTE.
Pel cas en que ens trobem que ens diu que tenim obert un període de tractament
contra míldiu i oïdi, si continuem cap a baix de la pantalla, es presenten les
diferents estratègies esmentades diferenciades per colors contra la plaga o
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malaltia (en aquest cas dos malalties). Cada estratègia porta associat un tipus de
producte segons la seva forma d’actuació.

 Tractament contra el míldiu
Degut a que és el primer avís per tractar contra míldiu de la campanya, ens anirà
força bé un producte sistèmic amb metalaxil i mancozeb. Per introduir-ho al
Quadern de camp triem l’estratègia contra míldiu amb productes sistèmics i li
donem a la fletxa marcada. Ens trobarem a la pantalla de productes sistèmics.

Per triar un producte heu de seleccionar el quadre marcat amb la fletxa vermella.
Podeu observar que surt el nom comercial del producte amb la seva composició
(matèria activa) i el número de registre. Una línia més baix la plaga o malaltia que
va destinada, la dosi i el termini de seguretat (TS). Més baix observacions que
surten al registre del producte.
 Data en color verd
 A la part superior dreta de cada quadre podeu
observar que surt una data. Indica la data de caducitat del producte. Quan surt
en verd està en període vigent.
 Data en color taronja
 Quan la data surt en taronja és degut a que
durant la campanya perdrà registre o que ha canviat la dosi. Si és per la dosi us
surt en vermell la nova dosificació (no heu de fer res).
 Icona de Registre
 Si cliqueu es descarregarà el full de Registre del
Producte del MAPAMA.
Una vegada triat el producte seleccionant el quadre marcat amb la fletxa vermella,
surt un menú desplegable per poder introduir la dosi que heu ficat al brou i veure
si heu posat la dosi correcta.
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Per introduir la dosi (triar una opció):
 Per kg/ha o l/ha
 cliqueu dins d’aquest
requadre i fiqueu la quantitat que heu fet servir per aquest tractament. No
sobrepasseu la dosi màxima o la dosi recomanada (fletxa blava).
Si en introduir la dosi d’aquesta manera, per exemple per kg/ha i, tot i que és
correcta, surt en vermell que el % de dosi no és correcta o no concorda amb la
normativa és degut a que el volum de brou que heu posat no és el correcte.
Perquè el Quadern sigui acceptable pel DARP heu de controlar el volum de
brou amb el que tracteu en cas de que calculeu la dosi per %. ÉS
IMPRESCINDIBLE ABANS DE FER LA MESCLA SABER QUAN VOLUM DE
BROU HE DE FER SERVIR PER UN DETERMINAT PRODUCTE. SI TENIU
DUBTES DE COM CALCULAR VOLUM DE BROU PER UNA DETERMINADA
CONCENTRACIÓ POSEU-VOS EN CONTACTE AMB EL TÈCNIC.
 Per %
 cliqueu dins d’aquest requadre i fiqueu la
quantitat que heu fet servir per aquest tractament. No sobrepasseu la dosi
màxima o la dosi recomanada (fletxa verda).
Una vegada introduït la dosi correcta es pot justificar el tractament. Tractar
durant el període d’aplicació que té de vigència un avís ja és per si mateixa una
justificació correcta, però si ho volguéssim, es podria afegir alguna justificació
més tot i que no és necessari. Si el tractament es fa fora d’aquest període si que
s’hauria de justificar si l’ADV ho autoritzés.
Per poder afegir-ne una justificació, heu de clicar la icona

 Tractament contra l’oïdi
Degut al caràcter preventiu que busquem en aquesta primera actuació, un sistèmic
amb tebuconazol seria una bona elecció per aquest primer tractament. En el cas de
la cendrosa presentem dos estratègies diferenciades, la 1 amb sofre pols i la 2 amb
líquids. Llavors buscaríem l’opció de l’estratègia 2. Aquí seleccionem el producte
que hem fet servir per al tractament.
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Una vegada triat el producte seleccionant el quadre marcat amb la fletxa vermella,
surt un menú desplegable per poder introduir la dosi que heu ficat al brou i veure
si heu posat la dosi correcta.

Per introduir la dosi i justificar el tractament s’actuarà seguint les indicacions
marcades pel l’estratègia contra el míldiu.
Per acabar desem el tractament a la icona
. Durant tota la campanya
seguir el mateix procediment fins a final de campanya. Podeu imprimir cada
tractament i descarregar-ho a l’ordinador. La icona

permet fer-ho.

Una vegada desat, la pantalla de registres ens apareixerà el tractament en color
vermell, el om de l’aplicador, el nom de l’avís, les vinyes que hi anat destinat, el
productes i 3 icones a la part superior dreta del quadre.

 Imprimir el tractament
 Editar tractament
fer algun canvi.
 Eliminar tractament

 Si cliquem entrem de nou al tractament per si volem

 Esborraríem el tractament i no el podem recuperar.

Cóm buscar un producte que no surt al llistat?
Si al llistat de productes facilitat no hi surt el producte que n’he fet servir podem
cercar-ho per nom comercial o per número de registre. Primer hem de seleccionar
un producte del llistat que tingui el mateix efecte, és a dir, que controli la mateixa
plaga o malaltia del producte que hem seleccionat. Per exemple, si el producte que
no hi trobo s’utilitza per controlar míldiu la única manera de poder trobar-lo serà
si estic dins de qualsevol estratègia contra míldiu.
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Primerament heu de seleccionar un producte a la pestanya indicada a la fletxa
horitzontal. Un cop seleccionada sortirà la data de caducitat i a la dreta una icona
en forma de triangle invertit (fletxa vertical).

Al clicar la icona surt un menú desplegable on podreu buscar el producte de dos
maneres:
 Escrivint el nombre comercial del producte.
 Ficant el número de registre del producte (recomanat). que consta de cinc
dígits o amb un format ES-xxxxx.

La figura anterior mostra cóm hem trobat el producte VALBON per Míldiu des del
llistat de producte de la llista d’‘ESTRATÈGIA 3 MÍLDIU: PRODUCTES SISTÈMICS’
seleccionant el producte ARMETIL 25 WP.

NOTA: CADA AVÍS FITOSANITARI QUE ES PENJA PORTA ASSOCIAT UNA SÈRIE
D’ESTRATÈGIES I RECOMANACIONS TÈCNIQUES. ÉS PROBABLE QUE ALGUN
AVÍS NO SURTI UNA ESTRATÈGIA DETERMINADA DEGUT A QUE NO
EXISTEIXEN INDICIS DE PLAGA O MALALTIA I, PER TANT, EL TRACTAMENT
NO ÉS NECESSARI O NO ÉS RECOMANA. SI VOLEU TRACTAR UNA PLAGA O
MALALTIA TOT I LA NO RECOMANACIÓ, HEU D’INTRODUIR EL TRACTAMENT
DE LA MANERA QUE S’EXPLICA AL SEGÜENT PUNT, MITJANÇANT L’OPCIÓ
‘REGISTRE DEL QUADERN’
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2. Mitjançant l’opció ‘Registre del quadern’
Aquesta opció només es recomana amb els següents supòsits:
 Vull fer un tractament fora del període d’aplicació que ha marcat l’ADV en
col·laboració amb el DARP.
 No trobo un determinat producte que faig servir cada any i que no està penjant
com a estratègia. En aquest cas, consulteu al tècnic per si abans es podria
introduir si està registrat com a producte fitosanitari.
Per introduir el Quadern d’explotació amb aquesta opció heu de fixar-vos al menú
de la part superior.

 Registres del quadern
 Aquí podem introduir
dades de tasques agronòmiques que hem fet a la nostra explotació.
 Al clicar on indica la fletxa vermella anterior us apareix un menú amb diferents
tasques. Cal clicar a la el signe (+), per tal de poder entrar:

 Els tres menús que hi surten són:


Altres


Tractaments  Per introduir els tractaments fets al Quadern
d’explotació.



Altres tasques  Per introduir la data de poda, d’algun maneig
de sòl, alguna plantació. Només per la data.



Collita  Per introduir la data de collita.
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Regs


Localitzat



Superfície

Adobats


Fertilització  Per introduir la data i el formulat que heu aplicat
a la vostra vinya.



Fertirrigació  Per introduir la data i la quantitat de fertilització
que heu aportar amb el reg.

Exemple pràctic per introduir un tractament buscant productes
Hem realitzat un tractament contra el míldiu a principi de campanya. Utilitzem un
compost amb metalaxil i mancozeb amb nom comercial ARMETIL M. Haurem de
buscar aquest producte nosaltres al Domenio Vitis.
Si seleccioneu el menú ‘Tractaments’ us apareix un menú similar al de l’anterior
forma explicada (Punt 1 del Capítol 2). La diferència és que no surten les
estratègies esmentades anteriorment.

Una vegada seleccionades les parcel·les objectes del tractament, la data del
tractament, l’aplicador, la màquina de tractar (explicat al Punt 1 del Capítol 2), ens
toca afegir el producte utilitzat. Per això, cliquem a la pestanya indicada amb fletxa
vermella en la figura de dalt.

Per introduir un producte s’ha d’introduir a mà escrivint el nom comercial. Hi
veurem que en anar introduint les lletres ens sortirà una sèrie de noms que
concorden amb les lletres que hem ficat. Com volem introduir l’ARMETIL M, ens
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posem on indica la fletxa vermella i escriurem el nom comercial. Si només posem
ARMETIL veurem que hi ha més productes amb el nom ARMETIL, per això és
important introduir-ho tot el nom sencer o saber el número de registre o la
matèria activa per no confondre’ns. Si observeu a la dreta surt la data de caducitat
del registre, informació molt interessant per tindre el control de les dates i no
tindre errors al Quadern.

El següent pas seria introduir la plaga o malaltia que va dirigit el producte. Si
cliqueu en ‘PLAGA/EFECTE’ us apareix un menú amb les plagues o malalties que
surten al registre per aquest producte en concret.

Després d’això, hem de triar el cultiu a on hi va destinat el tractament.

Si del llistat de cultius que hi apareix trobéssim un símbol en forma de signe
d’exclamació en vermell, vol dir que el producte ha perdut o està a punt de perdre
el registre per aquest cultiu en concret. També pot indicar que ha hagut algun
canvi a la dosi. Si poseu el ratolí a sobre del signe d’exclamació 2 segons, us dirà
quin dia fou la última data de registre.
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Òbviament, heu de seleccionar els cultius que no continguin el signe esmentat.
Compte amb si el cultiu surt la data que li acompanya en color taronja, vol dir que
durant la campanya actual perdrà registre. En un cas així mireu bé de posar
correctament la data del tractament.
El cas de la figura anterior és que el 30/06/2018 varen canviar la dosi del producte
de 0,2-0,3% a fixar-ho en 2,5 kg/ha. Actualment té aquest registre amb la nova dosi
fins al 31/01/2018.
Una vegada triat el producte seleccionant el quadre marcat amb la fletxa vermella,
surt un menú desplegable per poder introduir la dosi que heu ficat al brou i veure
si heu posat la dosi correcta.

Per introduir la dosi (triar una opció)
 Per kg/ha o l/ha
 cliqueu dins d’aquest
requadre i fiqueu la quantitat que heu fet servir per aquest tractament. No
sobrepasseu la dosi màxima o la dosi recomanada (fletxa blava).
Si en introduir la dosi d’aquesta manera, per exemple per kg/ha i, tot i que és
correcta, surt en vermell que el % de dosi no és correcta o no concorda amb la
normativa és degut a que el volum de brou que heu posat no és el correcte.
Perquè el Quadern sigui acceptable pel DARP heu de controlar el volum de
brou amb el que tracteu en cas de que calculeu la dosi per %. ÉS
IMPRESCINDIBLE ABANS DE FER LA MESCLA SABER QUAN VOLUM DE
BROU HE DE FER SERVIR PER UN DETERMINAT PRODUCTE. SI TENIU
DUBTES DE COM CALCULAR VOLUM DE BROU PER UNA DETERMINADA
CONCENTRACIÓ POSEU-VOS EN CONTACTE AMB EL TÈCNIC.
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 Per %
 cliqueu dins d’aquest requadre i fiqueu la
quantitat que heu fet servir per aquest tractament. No sobrepasseu la dosi
màxima o la dosi recomanada (fletxa verda).
Una vegada introduït la dosi correcta és necessari justificar el tractament. En
cas d’haver introduït el Quadern de la maner explicada al Punt 1 del Capítol 2
no caldria.
Per poder afegir-ne una justificació, heu de clicar la icona
motivació. En general, podrien haver-hi tres:

i escriure la

 Presència símptomes i/o signes.
 He superat el número d’aplicacions d’un producte per campanya i vull afegir un
altre amb diferent composició.
 Recomanació del tècnic.
Una vegada introduïda la justificació, hem acabat el primer tractament. Si hem ficat
més d’un producte durant aquest tractament podem afegir-ne més. Obrim un altre
pestanya en ‘Afegir producte’ i procedim de la mateixa manera que hem explicat en
aquest últim exemple.
Per acabar desem el tractament a la icona
. Durant tota la campanya
seguir el mateix procediment fins a final de campanya. Podeu imprimir cada
tractament i descarregar-ho a l’ordinador. La icona

permet fer-ho.

Una vegada desat, la pantalla de registres ens apareixerà el tractament en color
vermell, el nom de l’aplicador, les vinyes que hi anat destinat, el productes i 3
icones a la part superior dreta del quadre.

 Imprimir el tractament
 Editar tractament
fer algun canvi.
 Eliminar tractament

 Si cliquem entrem de nou al tractament per si volem

 Esborraríem el tractament i no el podem recuperar.
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3. Cóm guardar i imprimir el Quadern d’explotació
Domenio vitis permet, una vegada omplert el Quadern d’explotació, guardar-lo en
format digital PDF i poder conservar el arxiu en un ordinador o USB. Recordeu que
heu de conservar els Quaderns durant 3 campanyes ja que el DARP els pot
demanar en qualsevol moment de l’any, tot i que el més normal és que ho facin
abans o durant la verema. DEGUT A AIXÒ, US RECOMANEM QUE CADA VEGADA
QUE ACABEU UNA SÈRIE DE TRACTAMENTS O A FINAL DE CADA MES OMPLIU
I ACTUALITZEU EL VOSTRE QUADERN D’EXPLOTACIÓ.

Si cliqueu ‘Informes’ i després ‘Quadern de camp’ us descarregarà en arxiu PDF el
Quadern d’explotació i d’aquest manera podreu imprimir-ho.

NOTA IMPORTANT!
ÉS OBLIGACIÓ DEL PROPIETARI D’UNA EXPLOTACIÓ AGRÍCOLA TINDRE EL
QUADERN D’EXPLOTACIÓ COMPLIMENTAT CORRECTAMENT ABANS DE LA
COLLITA DEL CULTIU DE CADA CAMPANYA. D’ALTRE BANDA EL
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA (DARP) POT
DEMANAR EN QUALSEVOL MOMENT DE LA CAMPANYA EL QUADERN
D’EXPLOTACIÓ AL TÈCNIC DE L’ADV. SI TOTS I TOTES ANEM INTRODUINT
CADA SETMANA ELS TRACTAMENTS QUE HEM APLICAT AL DOMENIO VITIS EL
TÈCNIC POT ACCEDIR-HI I FACILITAR AL DARP LES DADES I NO EXPOSARNOS A POSSIBLES SANCIONS.
ANIMEU-VOS A FER SERVIR EL DOMENIO VITIS, CONSULTANT LA PRESENT
GUIA MENTRE UTILITZEU L’EINA NO HAURÍEU DE TINDRE GAIRES
PROBLEMES PER TINDRE UNA CERTA SOLTESA I HABILITAT PER MANEGARLA.
EN QUALSEVOL CAS, NO DUBTEU EN TRUCAR AL TÈCNIC PER PREGUNTAR
DUBTES I ACLARIMENTS SOBRE L’EINA.
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ANNEX 1: ESTAT FENOLÒGICS DE LA VINYA SEGONS COOMBE (1995)
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