BUTLLETÍ Nº3: 13 DE MAIG DE 2022 (PENEDÈS I ALT CAMP)
Avís 2/2022
Cultius:

Vinya, olivera

No s’han detectat taques provinents de la pluja del da 21 d’abril dins de l’ADV. Si que s’han detectat a
Castellví i altres municipis de l’Alt Penedès i a Albinyana. Existeix la possibilitat de recomanar
tractament abans d’una pluja important i/o a inici de floració. Esteu atens als missatges.

Per als primer tractaments, en vinyes on l’any passat va haver-hi afectació de malura, es recomana
l’alternativa curatiu + sistèmic. Per exemple: MEPTILDINOCAP + TRIAZOL o PROQUINAZID +
TETRACONAZOL.
Per als ecològics tingueu en compte que les previsions meteorològiques per a la setmana vinent
indiquen temperatures >30°C, vigileu de no produir cremats (fitotoxicitat). Si utilitzeu sofre
mullable o líquid reduir dosis a 2,5-3 kg/ha i 2-2,5 l/ha, respectivament.
En vinyes més avançades i sensibles a la malaltia, es recomana un segon tractament preventiu 2-3
setmanes després del primer.
S’estan trobat taques de malura en varietats sensibles, no descuideu aquests primers tractaments
preventius, que comportaran la resta de la campanya.

Aquesta tècnica permet reduir la població d’adults i és eficaç en superfícies de > 2 ha. En superfícies
menors té una certa eficàcia però caldria comptabilitzar la possible picada nova per si s’hauria de fer
un tractament larvicida de reforç.

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

RECORDATORIS
-

Si ho desitgeu podeu assistir a un curs personalitzat sobre l’eina Domenio Vitis. Demaneu cita
prèvia al tècnic al telèfon 685 108 568.

-

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 2023.

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