BUTLLETÍ Nº4: ALT CAMP

Vinya, ametller, noguer i olivera

15-06-2017

Vinya:
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 i metoxifenocide.
Inici d’eclosió: Bacillus thuringiensis, emamectina, spinosad, i tebufenocide.
Màxima eclosió: clorpirifos i metil clorpirifos
•

Camp de Tarragona:
SI ES FA FEROMONES NO TRACTAR
− A la zona primerenca (Constantí,Cambrils) l’inici d’eclosió dels ous serà dijous 15 i divendres 16.
− A les zones mitjanes de Vallmoll, Nulles, La Secuita, Bràfim, estem en període de posta.
− 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, s’ha iniciat el vol.
Míldiu
De moment no s’han produït noves pluges, considerem cobertes les vinyes després del darrer
tractament consellat la passada setmana
Cendrosa
Estem trobant important incidència d’aquesta malaltia. Cal observar les vostres vinyes i fer el tercer
tractament quan el gra del raïm arribi a la mida pèsol.

Ametller: brot sec o fusicocum
Recordeu que en les varietats sensibles i finques afectades cal mantenir protegits els ametllers si es
produeixen mullenes.
Noguer: carpocapsa
Ens trobem en vol de la primera generació. Cal iniciar la protecció adequada contra aquesta plaga.

Olivera:
Prays o Punxó: Ja ha començat el naixement de les larves que afectaran l’oliva. En les finques
tradicionalment afectades pot fer-se el tractament contra aquesta generació des de dimarts dia 13 fins
diumenge dia 18.
Corc (Hylesinus toranio)
A la zona afectada del Baix Camp ja han començat a sortir els adults. Per tant, el tractament contra
aquest corc es recomana de dimarts dia 13 a diumenge dia 18. Pot fer-se conjuntament amb el de
Prays.
Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de TGN
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.
Per qualsevol dubte trucar a aquest tècnic
Lluís Serra Antolí
Tècnic de l’ADV CELLERS DOMENYS
Telf. 685 10 85 68

