BUTLLETÍ Nº2: PENEDÈS
Avís del 15 de maig del 2017
Vinya:
Míldiu
De moment s’ha trobat la primera taca al Camp de Tarragona i a la Conca de Barberà, i al
Baix Penedes ja s’han localitzat en diferents llocs. Com que està començant la floració en
molts indrets i varietats i que es preveuen noves pluges a partir del dijous tarda, creiem
oportú aconsellar un tractament general a realitzar des d’avui per la tarda fins dijous dia 18.
Ara és aconsellable, degut al ràpid creixement i per a protegir el període més sensible que
és la floració, utilitzar productes sistèmics o penetrants.
Recordem que cal estar molt atents per si es detecten noves taques i en cas afirmatiu
avisar immediatament a aquest servei o als tècnics de les ADV.
A les parcel·les que fan agricultura ecològica, ja vam aconsellar la passada setmana, iniciar
la protecció amb productes cúprics.
Cendrosa
El segon tractament s’haurà de fer a l’inici de la floració si es fa amb líquid o en plena
floració si es fa amb sofre amb pols per espolvoreig. Pot fer-se conjuntament amb el de
míldiu.
Olivera:
Ull de Gall o Repilo
Cal estar molt atents a la presencia de taques a les fulles i protegir amb compostos de
coure.
Corc (Hylesinus toranio)
A la zona afectada del Baix Camp cal observar si es detecten els típics brots que
s’assequen. En cas positiu s’ha d’aprofitar l’esporga, tallant 20 cm per davant de la part
afectada i cremant tots els brots afectats.
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
RECOMANACIÓ IMPORTANT: 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 el 2018.
Es recorda que a la cooperativa podeu trobar tot el material i subministres que necessiteu.
Per qualsevol dubte trucar a aquest tècnic
Lluís Serra Antolí
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