BUTLLETÍ Nº13: 2 DE JULIOL DE 2021 (CONCA DE BARBERÀ)
Avís 7/2021
Cultius:

Vinya

A partir de dimecres 30 han començat a aparèixer taques en fulla nova i algun repicat. Són nombrosos
però aïllats. Els controls de camp fets per l’ADV ha corroborat que no són danys de gran virulència, en
general. Els productors que varen fer el tractament preventiu abans de dimecres es considera que
tenen les vinyes protegides. Caldrà renovar tractament a mesura que acabi la persistència del
producte SI TROBEU DANYS EN LA PARCEL·LA. Si fos el cas, per als productors convencionals seria
més recomanable protegir el raïm amb productes penetrants.
S’estudiarà l’evolució de les infeccions trobades, esteu atents als propers avisos.

Recordatori tractament a l’estat fenològic gra mida pèsol. Zona tardana es troba en aquest estat
fenològic.
Recordeu que la vinya és sensible a la malaltia fins el verolat, si trobeu danys caldrà renovar els
tractaments fins el tancament de raïm.

ZONA PRIMERENCA (Montblanc, Pira i Barberà)
Ens trobem en període de posta, l’inici d’eclosió serà del dilluns 5 a dimecres 7. Aquest dies podeu
aplicar SPINETORAM, TEBUFENOCIDE i SPINOSAD. Si apliqueu Bacillus els dies òptims serien el 6 i 7.
ZONA MITJANA (Blancafort, zones baixes de L’Espluga i Sarral)
Ens trobem en període de posta.
CLORANTRANILIPROL i INDOXACARB.

Podeu tractar fins principis setmana vinent amb

ZONA TARDANA (Rocafort, zones altes de l’Espluga i Sarral)
Estem en període de vol. Si utilitzeu la matèria activa FENOXICARB ja podeu tractar fins principis de la
setmana vinent. Els tractaments de període de posta i inici d’eclosió encara és aviat.

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 productes fitosanitaris que necessiteu.

ADV CELLERS DOMENYS ASSOC.

