BUTLLETÍ Nº5: 30 D’ABRIL DE 2020 (PENEDÈS I ALT CAMP)
Avís 4/2020
Cultius:

Vinya, ametller, olivera, horta

Si que s’ha trobat taca de míldiu a LA MÚNIA i altres municipis de l’Alt Penedès. D’aquesta manera si
que seria necessari tindre protegida la vinya però, tenint en compte que no s’esperen pluges pels
propers dies i per optimitzar el nombre de tractaments a realitzar durant la campanya ENCARA NO
ES RECOMANA RENOVAR EL TRACTAMENT CONTRA MILDIU O FER-NE A VINYES QUE NO
ARRIBIN ALS 20 CM DE BROTADA. Recordeu que és important tractar sempre abans de les pluges,
tant si fem servir productes de contacte, com sistèmics degut a que el fong és endoparàsit i ha de
penetrar en la planta amb humitats altes. De tota manera, esteu atens als missatges de l’ADV.

S’estan detectant atacs primerencs de malura. ES RECOMANA RENOVAR ELS TRACTAMENTS A LES
VINYES ON S’OBSERVIN SÍMPTOMES i també en aquelles que habitualment presenten problemes.
A les zones més tardanes, es recorda que el primer tractament preventiu cal realitzar-lo en el moment
en que hi hagi uns 15 cm de brotada.

Durant la caiguda de caputxons florals es corroborarà si cal fer algun tractament contra aquest fong.
Esteu atents als 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
-

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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