BUTLLETÍ Nº7: 20 DE MAIG DE 2020 (PENEDÈS I ALT CAMP)
Avís 6/2020
Cultius:

Vinya, ametller, olivera, horta

Les estacions meteorològiques estudiades (El Vendrell, La Bisbal i Vila-rodona) han marcat humitats
relatives altes (>90%) i temperatures de més de 10°C durant les últimes matinades. En zones amb
presència de míldiu com Penedès i Alt Camp i en període d’inici de floració com ens trobem és molt
important protegir les vinyes a mesura que acabi la persistència dels productes utilitzats. En
condicions de màxima pressió de míldiu la persistència dels productes antimíldiu és de 7 dies pels
productes de contacte, com el coure, 10 dies pels penetrants i 12 dies pels sistèmics.
És important dosificar correctament els productes utilitzats i mullar completament tota la vegetació i
raïms, tractant cara per cara.

Les varietats de Chardonnay i Xarel·lo es troben a inici de floració i la resta de varietats, en general,
s’espera l’inici de floració properament. Cal protegir les vinyes durant aquest període.

Les trampes de Prays oleae estan donant, de moment, captures baixes i no es recomana fer res. Esteu
atents al missatges.

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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