	
  

BUTLLETÍ Nº8: CONCA DE BARBERÀ
29 de juny de 2015
Cultius: Vinya,

Vinya

noguer, fruiters, fruiters de pinyol i horta

Cuc del Raïm: Segona generació

Moments de tractament i productes:
Inici de vol: Fenoxicarb
Període de posta d’ous sense iniciar l’eclosió: Clorantraniprol, indoxacarb, metoxifenocide.
Inici d’eclosió: Bacillus thuringiensis, emamectina, spinosad, tebufenocide,
Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos.
Conca de Barberà:
− A les zones primerenques com Montblanc, Pira i Barberà ja es va donar l’avís.
− A les zones mitjanes com Blancafort, Solivella, zones baixes de l’Espluga la màxima eclosió és
dimarts 30, dimecres 1 i dijous 2 de juliol. Tractament amb clorpirifos.
− A les zones tardanes com les parts altes de l’Espluga i Sarral, Vimbodí i Rocafort l’inici de
l’eclosió és dimarts 30 i dimecres 1 de juliol. Esperar a propera avisos si es fa amb clorpirifos.
•

Cendrosa: Estem trobant incidència de la malaltia, cal estar atents en varietats i zones sensibles. Si es
tracta amb sofre pols vigilar els períodes de calor intensa (>35ºC podem cremar el raïm).

Noguer

Carpocapsa: Esteu atents al contestador per l’avís de segona generació.

Fruiters

Mosca de la fruita o ceratitis: Les poblacions de mosca han augmentat. Protegiu la fruita que es trobi
en maduració.

Fruiters de pinyol

Monilia: Les condicions d’alta humitat relativa són molt favorables per la propagació d’aquesta malaltia,
cal extremar la vigilància a les finques on hi hagi inòcul (fruits momificats).
Cendrosa en fulla: Estem trobant plantacions joves de presseguer amb afectació, esteu atents.

Horta en general:

Pugó i erugues: Vigileu les vostres plantacions per tal de detectar els primers focus.

Tomàquet:
Tuta absoluta: Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb Bacillus
thuringensis respectuós amb la fauna auxiliar.
Cul negre: Amb l’augment de les temperatures pot aparèixer aquesta fisiopatia. Es recomana realitzar
regs freqüents i poc abundants.
Àcar del bronzejat (Aculops lycopersici): Amb baixa humitat relativa i calor apareixen atacs d’aquest
àcar. Acostuma a atacar la part inferior de la planta i s’escampa ràpidament cap a la part superior. Cal
localitzar els primers focus i tractar les plantes afectades. El sofre controla bé la plaga si s’utilitza de
forma preventiva.
Es recorda que a la cooperativa podeu trobar tot el material i subministres que necessiteu.
Avís realitzat conjuntament amb el Servei de Sanitat Vegetal i les ADV’s de la zona.
Per qualsevol dubte trucar a aquest tècnic
Lluís Serra Antolí
Tècnic de l’ADV CELLERS DOMENYS
Telf. 685 10 85 68

