Butlletí nº7: ALT CAMP

AVÍS DEL 26-07-2017

VINYA: Cuc del Raïm: Tercera generació
Moments de tractament i productes:

SI ES FAN FEROMONES NO CAL TRACTAR

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:
− A les zones primerenca i mitjanes ja es va donar l’avís.
− A les zones tardanes: com parts altes de Valls, Fontscaldes, parts baixes de Vilarodona, del Pont d’Armentera, del Pla de Sª Maria, Rodonyà, Masllorenç, la máxima eclosió és
dijous 27, divendres 28 i dissabte 29.
− A les zones més tardanes com parts altes de Vila-rodona, del Pont d’Armentera, del
Pla de Sª Maria, Les Destres, Les Pobles i les Planes de Cabra, l’inici d’eclosió será divendres
28 i dissabte 29.
•

Cendrosa: Estem trobant incidencia d’aquesta malaltia. Extremar la vigilancia.
Mildiu
Les darreres pluges dels dies 21 i 23 han estat generals entre 10 i 33 litres. S’aconsella fer un
tractament general a les zones on no s’han superat els 10 litres amb compostos cúprics i, a les finques
amb presència de taques o que hagin superat aquesta quantitat, pot afegir-se un producte penetrant.

En agricultura ecològica cal fer també quest tractament amb productes cúprics.
En necessari mullar tot el cep el millor possible i respectar els terminis de seguretat del productes
utilitzats.

Olivera:
Mosca de la oliva. Bractocera oleae
Qui utilitzi la nova tècnica de lluita de la captura massiva, ja pot penjar les trampes

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les ADV’s de Tarragona.
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. 685108568

