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17 d’agost de 2021

FARRAS FARRE ANTONIA
CL LES ERES 72
25334 CASTELLSERA

PANÍS
DIABRÒTICA:
Els danys importants els fan les larves d’aquest insecte.
Actualment hem trobat una baixada significativa en les
captures d’adults en les trampes que tenim distribuïdes per
diversos termes. Tot i això, no cal fer cap tractament ara, i
caldrà veure l’estratègia a seguir en la propera campanya.
Apuntar també que s’han capturat els primers adults a la
Comunitat d’Aragó.
En la fotografia lateral podem veure un adult en trampa
engomada (Font pròpia).

La generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural ha actualitzat el mes de juliol la fitxa 73 Diabròtica virgifera
Enllaç:
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag02_sanitat_vegetal/ag02_02_plague
s/documents_plagues/fitxers_estatics/fitxa_073_diabrotica-virgifera.pdf

FRUITERS
CANDAU EN POMERA:

Termini de Seguretat
Començament efecte
Durada
GRUP
Roges per 1000 lt
Golden per 1000 lt

ANA 1% (ETIFIX)

TRICLOPIR 10 % (*)
(TERBEL MAX)

7
3 – 4 dies
12 – 15 dies

21 dies
8 – 10 dies
30 – 40 dies

2 Kg
1,5 – 2 Kg

20 pastilles
20 pastilles

ARANYA ROJA EN POMERA:
Hem observat poblacions importants en alguna finca puntual.
A partir del 15 d’agost s’iniciarà la posta d’hivern, per tant, cal tenir-ho present alhora de fer un
tractament i valorar els danys a la finca.
POMERA I PERERA – Mosca i Carpocapsa:
En general, les captures de mosca de la fruita són més altes que les dues últimes campanyes,
es recomana mantenir protegides totes les finques, sobretot caldrà fer segones passades en cas

de no disposar de captura massiva de mosca. No hem observat atac en les varietats
recol·lectades fins ara.
Ens troben a inici de tercera generació de carpocapsa amb captures lleugerament inferiors al
llindar de tractament (2 captures per trampa i setmana).
És molt important no descuidar els tractaments fins a la recol·lecció en les finques amb
problemes.
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Recomanacions:

Carpocapsa

DOSI DE
REGISTRE C/1000
L
250 cc

TERMINI
SEGURET
AT (DIES)
7

Carpocapsa i mosca

300-500 cc

3

Carpocapsa i mosca

0,65-1,3 L

7

ATRAPA

Carpocapsa i mosca

125 cc

7

AFFIRM OPTI

Carpocapsa

2 Kg

7

MADEX TWIN

Carpocapsa

100 cc

NP

MATÈRIA
ACTIVA

NOM
COMERCIAL

PLAGA

Spinosad 48%

SPINTOR

Deltametrina 2,5%
LAMBDA
CIHALOTRIN 1,5%
LAMBDA
CIHALOTRIN 10%
Emamectina Benzoat
0,95%
Virus granulosis de la
carpocapsa V-22 1%

SUPER DELTA
KARATE ZEON
+ 1.5 CS

EXPLOTACIONS AGRÀRIES
DECLARACIÓ ANUAL DE NITROGEN 2021
Durant l’últim trimestre de 2021, tots els ramaders i gairebé tots els agricultors hauran de
presentar la declaració anual de nitrogen (DAN) del període comprés entre l’1/9/2020 i el
31/08/2021. Aquesta declaració inclou totes les aplicacions de dejeccions ramaderes i adobs
minerals.
Per a preparar la informació necessària per a la DAN, poseu-vos en contacte amb els serveis
tècnics.
BALANÇ DE NITROGEN EN GRANJA 2021
Les granges porcines que consumeixen pinso de la Cooperativa d’Ivars solen incloure al seu pla
de gestió de dejeccions ramaderes un certificat de reducció de nitrogen a la dieta (29% en
mares i 35% en engreix). Aquests certificats deixaran de tenir vigència a partir del març de 2022.

Els ramaders tindran dues opcions:
-

Presentar el balanç de nitrogen en granja (BNG), a partir del qual es calcularà la
reducció de l’excreció de nitrogen específica de cada explotació.

-

No presentar el balanç de nitrogen en granja (BNG). En aquest cas, la reducció de
l’excreció nitrogenada baixarà fins al 12% en granges d’engreix i fins al 0% en granges
de mares. S’hauran de modificar els plans de gestió de dejeccions ramaderes i explicar
com es gestionarà la major generació de nitrogen (terres, tractaments, gestor de residus,
etc).

La Cooperativa d’Ivars comunicarà al DARP el consum de pinso de cada explotació.
El ramader haurà de portar registres del moviment dels animals (entrades, sortides, baixes) entre
l’1/9/2020 i el 31/08/2021.

Destaquem que el 31/08/2021 caldrà l’inventari final i apuntar:
- nombre d’animals i el pes mitjà (de cada fase)
- el tipus i la quantitat de pinso present a les sitges
Per qualsevol consulta, poseu-vos en contacte amb els serveis tècnics.

DEJECCIONS RAMADERES
Recordem als socis el calendari d’aplicació d’adobs nitrogenats pels propers mesos:

Recordem que es poden aplicar dejeccions ramaderes durant els 45 dies anteriors a la sembra
o plantació d’un cultiu (per exemple: colza, veça, etc).

RECORDATORI NORMATIVA
Us recordem que una de les modificacions més importants del RD 285/2021 d’ús sostenible de
fitosanitaris, que afecta als pagesos, és que serà sancionable tenir productes fitosanitaris no
autoritzats. Aquesta normativa entra en vigor el 10 de novembre d’enguany. Recordeu que heu
de fer una gestió correcta dels fitosanitaris.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7689.pdf

Serveis Tècnics. Secció Agrícola.
Rafael Pina 607 193 239 * Mar Ribalta 652 095 917 *Albert Alsina 637 897 570
Sebastian Cela 663 708 753 * Maria Rosa Llombart 674 325 308

e-mail: info@coopivars.coop

www.coopivars.coop

@coopivars

