
 
 

 

BUTLLETÍ Nº4: 23 D’ABRIL DE 2021 (PENEDÈS I ALT CAMP) 

Avís 3/2021 

Cultius: 

Vinya, olivera 
 

Les varietats Macabeu, Parellada, Ull de llebre i Merlot es troben a l’estat fenològic recomanat per fer-
ne el primer tractament. Comenceu per zones més primerenques i espereu per les més tardanes, si es 
cau. 

Chardonnay tractat fa 15 dies repetir tractament amb una matèria activa diferent a la que vau fer el 
primer tractament. Xarel·lo només si vau tindre afectacions la campanya passada.  

PRODUCTORS CONVENCIONALS 

Les matèries actives recomanades serien METRAFENONA, MICLOBUTANIL i 
PROQUINAZID+TETRACONAZOL.  

PRODUCTORS ECOLÒGICS 

A grans trets les matèries actives autoritzades contra l’oïdi són 

- SOFRE MULLABLE I SOFRE LÍQUID (si es combinen amb olis minerals s’han de deixar un 
mínim de 3 setmanes de diferència entre aplicacions) 

- OLI DE TARONJA (si es combinen amb sofres s’han de deixar un mínim de 3 setmanes de 
diferència entre aplicacions) 

- HIDROGENOCARBONAT DE POTASSI (assecant) 

- LLEVATS DE CERVESA Saccharomyces cerevisiae (inductors de resistència) 

 

Tots aquests productes ecològics i acceptats pel CCPAE els podreu trobar a AGRODOMENYS. 
Properament us passarem informació sobre cadascú d’aquests productes ecològics. 

 

Consulteu el llistat de productes ecològics autoritzats: 
http://pae.gencat.cat/ca/informacio-general/produccio-agricola-ecologica/mitjans-lluita-

fitosanitaria/ 
 
 
 

http://pae.gencat.cat/ca/informacio-general/produccio-agricola-ecologica/mitjans-lluita-fitosanitaria/
http://pae.gencat.cat/ca/informacio-general/produccio-agricola-ecologica/mitjans-lluita-fitosanitaria/


 
 
 

 
Encara no s’ha trobat cap taca a la comarca i no es recomana fer cap tractament, de moment. Recordeu 
que existeixen premis per a qui trobi les primeres taques de cada comarca. Si fos el cas fiqueu-vos en 
contacte amb el tècnic o amb Sanitat Vegetal. NO ARRENQUEU LA FULLA DEL CEP. 
 
Segons el model EPI d’hivern on s’estima la possibilitat de la germinació de les espores d’hivern 
(òospores), estudiant les condicions climàtiques del període octubre-abril, el risc de germinació és 
moderadament baix, però no podem descuidar la possible aparició de les primeres taques, la qual cosa 
establirà l’estratègia de lluita a seguir. 
 

 

 

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

 

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 

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

AGRODOMENYS 

 
SERVEI SUBMINISTRAMENTS AGRÍCOLES 

ADV CELLERS DOMENYS ASSOC. 

 


