BUTLLETÍ Nº4: 29 D’ABRIL DE 2020 (CONCA DE BARBERÀ)
Avís 3/2020
Cultius:

Vinya, ametller, olivera, horta

Tenint en compte que no s’esperen pluges pels propers dies ENCARA NO ES RECOMANA REALITZAR
CAP TRACTAMENT CONTRA MILDIU. Per tal de poder optimitzar el nombre de tractaments a
realitzar durant la campanya és important que cal tractar sempre abans de les pluges, tant si fem
servir productes de contacte, com sistèmics. De tota manera, esteu atens als missatges de l’ADV.

La brotada de les varietats més primerenques està essent molt irregular en alguns indrets. Es
recomana començar per les parcel·les més avançades i esperar si cal per les més tardanes.

Les matèries actives autoritzades són Lamba-cihalotrin i Spirotetramat. Més informació sobre la
vespeta de l’atmeller:
https://cellersdomenys.com/uploads/advs/penedes/61-penedes.pdf

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
-

La matèria activa METIL-CLORPIRIFOS caduca el 16/4/20. A partir d’aquesta data no està
permesa la venda i l’ús del producte. Les matèries actives autoritzades durant la campanya
seran:

La recomanació de tractament contra el corc del raïm quan disposàvem del metil-clorpirifos es
produïa a partir del 10% de raïm afectats. La raó és que el ventall de dies per tractar amb
màxima eclosió és més ampli que no pas altres moments del desenvolupament de l’insecte. La
caiguda del metil-clorpirifos fa que s’hagi de reduir el llindar de danys al 5% de raïm
afectats i, per tant, augmenti la possibilitat de recomanar els tractaments per segona i tercera
generació per zones fora de confusió sexual amb feromones.
-

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 2021.

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