BUTLLETÍ Nº18: Avís del dia 14 d’octubre de 2019 (PENEDÈS I ALT CAMP)
Avís 15/2019
Cultius:

Vinya, olivera, ametller i horta.
Vinya
És important mantenir la protecció a les vinyes joves en formació, per tal de que
conservin la vegetació en el millor estat possible fins el final del cicle vegetatiu.

Olivera
Bactrocera oleae (Mosca de l’oliva)
En els darrers controls es constata que el vol de mosca i la picada estan
augmentant a totes les comarques. A Baix Penedès i Alt Camp recomanem fer un
tractament general larvicida des de dimarts 15 a dissabte 19.
Vigileu els terminis de seguretat dels productes fitosanitaris (consulteu la taula de
la mosca de l’oliva). En el cas de que el termini de seguretat excedeixi els dies
fins a collita, es recomana fer un tractament adulticida amb un termini menor.
Donat que els atacs de mosca són molt irregulars, per part dels agricultors cal
seguir fent recomptes de picada per completar la informació i tractar només si es
supera el 5% d’olives picades. Per als agricultors que utilitzin caolí o productes
amb esquer mantingueu el cultiu protegit.
Les matèries actives recomanades són:

Ametller
Vespeta de l’ametller (Eurytoma amygdali)
S’ha detectat aquesta vespeta a diferents municipis de la Conca de Barberà.
El símptoma més característic d’aquesta plaga és la presència de cascalls que
romanen a l’arbre després de la collita, i que al obrir-los hi trobem una larva a
l’interior de la pell de l’ametlla. Aquesta es quedarà a l’ametlla fins a la primavera
que és quan es produirà la sortida dels adults.
Per lluitar contra aquesta plaga és molt important actuar de forma conjunta,
reduint-ne els nivells, retirant l’ametlla afectada abans de la sortida dels adults, i
destruint-la mitjançant la crema.
En cas de detectar-la cal comunicar-ho al tècnic.
Podeu trobar més informació al full informatiu a la web del DARP:
(http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag02_sanitat_vegetal/
ag02_02_plagues/documents_fulls_informatius/fitxers_estatics/fieurytoma_amygdali.pdf)

Horta
Erugues
Estan augmentant les poblacions de diferents erugues, vigileu els vostres cultius.
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.
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 tres 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. No cal imprimir-ho ja

es guarda automàticament. 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.
o Fet per la cooperativa (45 EUR). En aquest cas necessitem una
relació dels tractaments realitzats on n’ha de sortir (a entregar
presencialment, per email o per foto via whatsapp):
 Data tractament
 Nom comercial del producte
 Dosi en kg/ha, l/ha o %
-

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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