
 
 

 

BUTLLETÍ Nº2: 18 DE MARÇ DE 2020 (TOTES LES ZONES) 

Avís 2/2020 

Cultius: 

Vinya, ametller, olivera, horta 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

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 
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RECORDATORIS 

- Davant la situació excepcional i com a mesura preventiva contra el COVID19 el repartiment 
dels paquets de difusors de la feromona pel corc del raïm es farà a AGRLODOMENYS i amb cita 
prèvia contactant amb el tècnic. L’objectiu és fer l’entrega de manera esglaonada i individual 
i complir la normativa vigent. 

- Alhora de recollir-les se us facilitarà un document amb el protocol d’instal·lació dels difusor a 
camp. Us informem que existeix una aplicació mòbil que us mostra un croquis amb propostes 
de col·locació depenent del marc de plantació de la parcel·la amb el nom de PHEROMONES 
CALCULATOR i es descarregable a Play Store. 

- És molt recomanable protegir les ferides de poda per evitar infeccions de fongs relacionats 
amb les malalties de fusta de la vinya, comuns a totes les zones. Els productes autoritzats són: 

o TESSIOR (Convencional): Aplicat amb motxilla especial, la qual es troba a l’abast del 
soci a la botiga AGRODOMENYS. 

o ESQUIVE WG (Ecològic): Aplicació amb atomitzador o motxilla manual. 

- Disposeu al Domenio Vitis l’estratègia HERBICIDA per si heu fet alguna aplicació des de 
començament d’any. 

- 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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