BUTLLETÍ Nº16: 20 D’AGOST DE 2021 (CONCA DE BARBERÀ)
Avís 8/2021
Cultius:

Vinya, olivera

ZONA PRIMERENCA (3a Generació)
-

Inici de vol: 30 de juliol
Període de posta: 6 fins 10 d’agost
Inici d’eclosió: 12 fins 16 d’agost

ZONA MITJANA (3a Generació)
-

Inici de vol: 3 d’agost
Període de posta: 9 al 13 d’agost
Inici d’eclosió: 15 al 17 d’agost

ZONA TARDANA (3a Generació)
-

Inici de vol: 11 d’agost
Període de posta: 16 fins 19 d’agost
Inici d’eclosió: 22 fins 24 d’agost

En totes les zones el nivell d’incidència del corc del raïm és alt. Els danys produïts pel cuc al fer les
penetracions al gra pot desenvolupar podrits si les condicions de temperatura i humitat són
favorables al fong.
A Vallverd, no s’ha trobat posta i no cal fer tractament per a aquesta generació.

Segons la fenologia de la vinya el risc és baix i no cal fer cap tractament.

Hi han afectacions importants de malura en algunes vinyes de la comarca. Si observeu la presència del
fong en raïm renoveu tractaments a mesura que acabi la persistència dels producte fins el verolat. A fi
de prevenir possibles fitotoxicitats, eviteu aplicar sofre en pols si les temperatures superen els 30ºC.

Estratègia convencional (en parèntesi el termini de seguretat del producte)
-

MEPTILDINOCAP (21 dies)
BOSCALIDA + KRESOXIM-METIL (28 dies)
PROQUINAZID (28 dies)

Si trieu aquesta opció tingueu en compte que no podreu entrar raïm fins que transcorri el termini de
seguretat del producte. Especial atenció a les varietats Chardonnay i Macabeu.
Estratègia ecològica
-

HIDROGENOCARBONAT DE POTASSI + SOFRE LÍQUID → Dosis: 5 kg/ha i 2,5 l/ha,
respectivament. Pujar 30% volum de caldo estàndard.
OLI DE TARONJA (incompatibilitats amb sofres, heu de deixar transcórrer entre aplicacions de
sofre i oli de taronja 21 dies)
POLISULFUR DE CALÇ (Reduir dosis amb temperatures >30°C) → Aquest producte té major
eficàcia a la caiguda de la fulla, entre el plor i la formació del primer borró i en prefloració.

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

ADV CELLERS DOMENYS ASSOC.

