BUTLLETÍ Nº13: Avís del dia 16 d’agost de 2019 (PENEDÈS i ALT CAMP)
Avís 11/2019
Cultius:

Vinya, olivera i horta.
Vinya
NOTA:
Recordem de manera general, que dins dels 21 dies anteriors a la verema, no és
aconsellable realitzar tractaments amb productes fungicides per evitar problemes
posteriors en la fermentació.
Cendrosa
L’inici del verolat és un moment apropiat per tractar preventivament contra la
malura sobretot en varietats i zones més tardanes.
Míldiu
Durant el mes d’agost és convenient realitzar algun tractament amb coure, per tal
de protegir la vegetació del míldiu de tardor i evitar la caiguda prematura de
pàmpols, fet que podria perjudicar la correcta maduració del raïm. Aquest
tractament és especialment important en vinyes de collita més tardana i en
vinyes joves en formació.

Olivera
Bactrocera oleae (Mosca de l’oliva)
Al Baix Penedès s’estan trobant zones amb picada de mosca. En aquelles finques
on es superi el llindar (5% d’olives picades) s’ha de realitzar el tractament
larvicida del dilluns 19 a divendres 23. A la resta de comarques el nivell de
picada és baix i no es recomana encara realitzar el tractament, estigueu atents
al contestador.
Les matèries actives recomanades són:

Les temperatures suaus son adequades per a l’activitat de la mosca. Per als
agricultors que utilitzin caolí com a producte preventiu, és moment de realitzar el
tractament.

Horta
Tomàquet
Tuta absoluta
Les poblacions en general són baixes, tot i que s’estan trobant danys en finques
puntuals, cal estar atents. Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana
fer tractaments amb Bacillus thuringensis respectuós amb la fauna auxiliar.
Àcar bronzejat
Amb la calor elevada les poblacions d’aquest àcar són altes. Recordeu que els
símptomes són un canvi de coloració de verd a marró-daurat de la tija i les fulles,
que comença, generalment, a la part inferior de la planta i que evoluciona
ràpidament de manera ascendent, acabant assecant la planta.
Si localitzeu els primers focus tracteu les plantes afectades. El sofre controla bé la
plaga si s’utilitza de forma preventiva.
Heliothis (Helicoverpa armigera)

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els
tractaments per a Tuta absoluta ens serviran també com a protecció per a aquesta
plaga.
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

RECOMANACIONS
-

Us recordem que cada propietari d’una explotació agrícola té l’obligació
d’entregar el Quadern de camp emplenat abans de la collita del cultiu. Teniu
dos possibilitats:
o Via DOMENIO VITIS. S’ha penjat una guia pràctica a:
www.cellersdomenys.com/ca/comunicats. Si ho desitgeu podeu
assistir a un curs personalitzat sobre l’eina. Demaneu cita prèvia al
tècnic al telèfon 685 108 568.
o De manera manual: A cada oficina disposeu del full oficial de
Quadern de camp del DARP.

-

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 2020.

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