
 
 

 

BUTLLETÍ Nº6: 26 DE MAIG DE 2022 (PENEDÈS I ALT CAMP) 

Avís 4/2022 

Cultius: 

Vinya, olivera 
 

 
 
Durant les últimes 48 hores s’han recollit les següents pluges (mm): 

- Sant Jaume: 22,9 
- Bisbal: 36,2 
- Castellví: 27,4 
- Rodonyà: 27,4 

 
ECOLÒGICS: Si vau fer el tractament recomanat la setmana passada previ a les pluges es considera 
que heu protegit la vinya de noves infeccions. Ara bé, com s'ha produït un rentat parcial de producte i 
degut a que ens trobem en un moment especialment sensible es recomana un SEGON TRACTAMENT 
tan aviat es pugui entrar a les vinyes.  

Segons estudis de l'INCAVI es considera que una pluja de 30 mm rentaria el 50% del producte en 
tractaments amb coure. 

 

CONVENCIONALS: Tal i com es va recomanar a l‘anterior avís fitosanitari TRACTEU A INICI DE 
FLORACIÓ amb un sistèmic. Totes les varietats de Baix Penedès es troben en aquest estat fenològic i a 
l’Alt Camp ho faran durant aquesta setmana i principis de la vinent. 

Tot i aquestes recomanacions es considera un risc baix de noves infeccions de cara a la setmana 
vinent degut a la climatologia prevista (humitats baixes i altes temperatures). 

 

  



 
 

 

La floració és un moment de la fenologia que cal protegir; es recomana tractar a partir de que les 
vinyes vagin assolint aquest estadi; a l’inici de la floració si utilitzeu productes en líquid o en plena 
floració si utilitzeu el sofre en pols. 

 

La foto de l’esquerra mostra esporulació de malura en flor recentment formada i la de la dreta 
cèl·lules necròtiques provocades per la penetració de l’haustori (una mena de miceli que desenvolupa 
l’oïdi per penetrar a la planta). 

 

 

  

 



 
 

 

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. 

 

Les condicions dels darrers dies són òptims pels seu desenvolupament, tracteu especialment si trobeu 
danys a les vostres finques. 

 

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. 

 

AGRODOMENYS 

 
SERVEI SUBMINISTRAMENTS AGRÍCOLES 

 

ADV CELLERS DOMENYS ASSOC. 

 


