BUTLLETÍ Nº1: 12 D’ABRIL DE 2022 (PENEDÈS I ALT CAMP)
Avís 1/2022
Cultius:

Vinya, olivera, ametller

Per a què la tècnica de la confusió sexual funcioni els difusors s’han de col·locar a camp abans de la
detecció del vol de la primera generació, cosa que es va produir fa 2 setmanes. Si encara no les heu
col·locat us aconsellem fer-ho el més aviat possible.

Les varietats Chardonnay i Xarel·lo es troben en aquest estat fenològic. Comenceu per varietats i
zones avançades.

NOTA SOBRE MÍLDIU
Encara no es reuneixen les condicions per la germinació de les òospores d’hivern (combinació de 10
mm precipitació a, 10 ºC temperatura mitjana i 10 cm de brotada) i no es recomanable tractar-ne de
moment.

S’han trobat finques amb afectacions greus. Aquesta malaltia produeix defoliació i pèrdua de
productivitat. Tracteu amb compostos cúprics.

Les zones de La Bisbal i Vallformosa es varen trobar danys lleus l’any passat. Aprofiteu la poda per
eliminar i cremar les branques amb danys. Si voleu més informació consulteu aquesta publicació:
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag02_sanitat_vegetal/ag02_02_plagues/d
ocuments_plagues/fitxers_estatics/fitxa_72_corcs_olivera.pdf

El tractament només es recomana a la comarca de Conca de Barberà i als municipis de Cabra del Camp,
Figuerola i Valls.
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
-

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.

-

Campanya feromones 2022. S’ha prorrogat un any més l’ajut de feromones (Ajut Sistemes
Alternatius a la Lluita Química) sense poder afegir-ne més superfície.

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