BUTLLETÍ GENERAL 4:
PENEDÈS, ALT CAMP I CONCA DE BARBERÀ
Avís del dia 28 de juny de 2018

Cultius:

Vinya, olivera, horta
Vinya

ZONES EN CONFUSIÓ SEXUAL, NO CAL TRACTAR
Cuc del Raïm: Segona generació


Baix Penedès:
 A la zona més primerenca que és la costanera de Calafell
i El Vendrell, ja es va donar l’avís.
 A la zona interior com l’Arboç, La Bisbal, Sant Jaume,
Albinyana, Bellvei i Banyeres, la màxima eclosió és dimarts 26,
dimecres 27 i dijous 28

Camp de Tarragona:
 A les zones tardanes: com parts altes de Valls,
Fontscaldes, parts baixes de Vila-rodona, del Pont d’Armentera,
del Pla de Sª Maria, Rodonyà, Masllorenç, l’inici de l’eclosió és
dimecres 27 i dijous 28. La màxima eclosió és dissabte 30,
diumenge 1 i dilluns 2
 A les zones més tardanes com parts altes de Vila-rodona,
del Pont d’Armentera, del Pla de Santa Maria, Les Destres, Les
Pobles i les Planes de Cabra, l’inici de l’eclosió és dissabte 30 i
diumenge 1. La màxima eclosió serà dimarts 3, dimecres 4 i
dijous 5.


Conca de Barberà:
 A les zones primerenques com Montblanc, Pira i Barberà
estem en període de posta.
 A les zones mitjanes com Blancafort, Solivella, zones
baixes de l’Espluga i zones baixes de Sarral s’ha iniciat el vol.

Moment d’aplicació
Inici del vol
Entre inici de vol i
inici d’eclosió

Inici d’eclosió

Màxima eclosió

Matèria activa
Fenoxicarb
Clorantraniliprol
Indoxacarb
Metoxifenocide
Bacillus thuringiensis (1)
Emamectina (2)
Spinosad (1)
Spinetoram
Tebufenocide
Metil clorpirifos (2) (3)

Mildiu
S’estan trobant importants repicats de míldiu per molts indrets,
recomanem vigilar atentament l’aparició de noves taques o de raïms
afectats i en cas positiu cal tractar preferiblement amb productes
penetrants o sistèmics, mullant el millor possible per les dues cares.
Cendrosa
Estem trobant incidència de cendrosa en molts indrets. Recordem
que el tercer tractament cal fer-lo quan el gra del raïm arriba a la
mida d’un pèsol.
NOTA: Per a obtenir bones eficàcies en tots els casos, els tractaments s’han
de fer fila per fila, passant per les dues cares dels ceps

Olivera
Prays oleae
A la zona del Baix Penedès ja es va donar l’avís.
A la resta de zones es comencen a observar penetracions de les
larves en els fruits. Es recomana iniciar el tractament des de dimarts
dia 26 a diumenge dia 1 de juliol.

Horta
Ceba i Patata: Míldiu
Vigileu les plantacions i protegiu en cas de ser necessari.

Tomaquera a l’aire lliure
Tuta absoluta
Les poblacions a l’aire lliure són molt baixes. Amb nivells moderats
de plaga es recomana fer tractaments amb Bacillus thuringensis,
respectuós amb els enemics naturals que colonitzen el cultiu de
forma natural.

Patata
Escarabat de la patata
Quan s'observi un 20% de plantes ocupades per qualsevol estadi
(ou, larva o adult) d'aquesta plaga s’ha de realitzar el tractament.
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 subministres que necessiteu.

ADV CELLERS DOMENYS, ASSOC.

