BUTLLETÍ Nº17: 9 JULIOL DE 2020 (TOTES)
Avís 12/2020 (PENEDÈS I ALT CAMP) / Avís 10/2020 (CONCA)
Cultius:

Vinya, olivera

Recordeu que fins el verolat el míldiu pot afectar al raïm i produir pèrdua de collita. Malgrat tot,
podeu deixar de tractar si NO TROBEU MÍLDIU ACTIU EN RAÏM.
L’aparició de noves taques als creixents i vegetació nova pot comportar una incorrecta maduració i
per això, és necessari mantenir la fulla el màxim temps possible (caiguda fulla natural). Si es donen
condicions de mullenes i si apareixen noves taques en fulles es recomanaria seguir tractant cada 15
dies amb productes de contacte (coures). Ara es pot considerar tractar fila si i fila no.
Es recomana no descuidar la protecció dels mallols, per evitar que el míldiu passi als sarments verds,
la qual cosa podria comprometre la brotada de la propera campanya.

S’estan trobant danys en raïms en alguns casos molt importants. Cal tractar amb sofre pols o algun
assecant en vinyes on s’observin atacs o vinyes amb varietats sensibles.

Els socis que utilitzin la tècnica de captura massiva CONETRAP ara és el moment de col·locar les
trampes amb atraient. Aquest any el DIMETOAT no es pot utilitzar des del 30 de juny. Les matèries
actives larvicides que es podran utilitzar són l’ACETAMIPRID, FOSMET I TIACLOPRID. L’estratègia
de la captura massiva es presenta com una bona alternativa per reduir la població de mosca i
incrementar l’eficàcia de les matèries actives registrades.

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
-

Des de novembre de 2019 els tràmits de renovació de carnet fitosanitari, ROMA, etc, s’han de
realitzar de manera telemàtica mitjançant un certificat electrònic o IdCAT. Si heu de fer algun
d’aquests tràmits i no sabeu com fer-ho poseu-vos en contacte amb el tècnic.

-

Recordeu que l’entrega del Quadern d’Explotació és obligatòria per poder fer entrada de
raïm al celler degut a normativa del DARP i per norma ISO 22000.

-

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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