BUTLLETÍ Nº9: PENEDÈS
Avís del dia: 6 d’agost de 2015
Cultius:

Vinya i olivera
Vinya:
Cuc del Raïm: Tercera generació

ATENCIÓ: PER A ZONES SENSE FEROMONES

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.
•

Baix Penedès: ja es va donar l’avis

BOTRITIS:
El cap de setmana passat es van produïr en alguns indrets pluges de diferent quantitat. En els llocs on han
estat importants, entre 20 i 40 litres, és aconsellable tractar contra el podrit per si es produeix el badat dels
grans. Prioritzar les parcel·les amb vinyes vigoroses, amb raïms molt inflats. Aquest tractament es sol fer
amb el tractament del cuc. Si no es va fer es recomana realitzar-lo a posteriori. En la varietat chardonnay no
cal actuar, en la varietat Macabeu encara estem dintre de plaç i en la Parellada podem inclús esperar una
setmana per a fer-lo.
(Productes, CHORUS, PYRUS o similar)
CENDROSA:
Estem trobant incidència de la malaltia, cal estar atents en varietats i zones sensibles. Cal protegir els raïms
fins que l’enverat sigui complet (varietats negres) o fins que la maduració sigui clarament iniciada (varietats
blanques).
MILDIU:
Els dos episodis de pluges que hem tingut en l’espai de 10 dies, poden activar el risc d’aparició de míldiu de
tardor. Per aquelles vinyes a les que falti més de 3 setmanes per collir, es recomana l’aplicació d’un
tractament preventiu amb coure per evitar la pèrdua anticipada dels pàmpols.

Olivera:
Mosca de la oliva. Bractocera oleae
Ja ha aparegut la primera generació d’adults, en la que normalment no cal realitzar tractaments de caràcter
general en varietat arbequina.
Només s’està detectant picada en finques concretes d’algunes zones i varietats molt primerenques com
sevillenca, grossal, morruda etc per això cal fer un recompte de picades i recordeu que només cal tractar si
es supera el llindar del 5%. De moment no es recomana tractar. Estar atents als avisos.
Si s’utilitza la tècnica de la captura massiva per al control de la plaga és recomanable col·locar els mosquers
a partir d’aquest moment.
Es recorda que a la cooperativa podeu trobar tot el material i subministres que necessiteu.
Avís realitzat conjuntament amb Sanitat Vegetal del DAAM. Per qualsevol dubte trucar a aquest tècnic
Lluís Serra Antolí
Tècnic de l’ADV CELLERS DOMENYS
Telf. 685 10 85 68

