BUTLLETÍ Nº11: Avís del dia 15 de juliol de 2019 (CONCA BARBERÀ)
Avís 8/2019
Cultius:

Vinya, olivera, ametller i horta.

Vinya
Corc del raïm (Segona generació)
ZONA CONFUSIÓ: NO CAL TRACTAR
Moments de tractament i productes:

-

Conca de Barberà:

o A les zones primerenques com Montblanc, Pira i Barberà ja es va
donar l’avís.

o A les zones mitjanes com Blancafort, Solivella, zones baixes de
l’Espluga i zones baixes de Sarral la màxima eclosió serà entre el 13 i
el 15 de juliol. Productes: METIL-CLORPIRIFOS (SENTOSAN)
o A les zones tardanes com les parts altes de l’Espluga i Sarral,
Vimbodí i Rocafort l’inici d’eclosió serà el 16 i 17 de juliol. Productes:
Bacillus thuringiensis i SPINOSAD (Ecològics) i SPINETORAM
(RADIANT) i TEBUFENOCIDE (MIMIC). La màxima eclosió es
produirà entre el 19 i 21 de juliol. Productes: METIL-CLORPIRIFOS
(SENTOSAN, SUNDEK).

NOTA: Segons normativa vigent només es pot fer una única aplicació per
campanya del METIL-CLORPIRIFOS. Per aquesta segona generació podeu fer
servir altres matèries actives com DELTAMETRIN (DECIS EVO) o LAMBDA
CIHALOTRIN (KARATE ZEON).
Cendrosa
En el cas de decidir fer algun tractament els propers dies, si és possible cal evitar
aplicar sofre en espolvoreig, ja que les temperatures són molt elevades i es
podria provocar fitotoxicitat.
Míldiu
És la segona pluja important, d’entre 10 i 50 litres, que es produeix en la Conca de
Barberà en una setmana, en algun llocs acompanyats de pedra. Es recomana
tractar el més aviat possible per protegir les ferides amb compostos de Cu, en
vinyes ecològiques, i Cu+Folpet en vinyes convencionals.
Aquest tractament per protegir les ferides de la pedra també serveix pel míldiu.
A les zones on no s’ha fet el tractament contra la pedra i ha plogut més de 10
litres, cal confirmar si apareixen les primeres taques de la comarca. En cas
afirmatiu ja informarem.

Olivera
Bactrocera oleae (Mosca de l’oliva)
Qui utilitzi la tècnica de sistemes alternatius a la lluita química, ha d’instal·lar les
trampes de captura massiva (CONETRAP) o d’atracció i mort en el camp (FOSFAT
DIAMÒNIC), abans que apareguin les primeres poblacions d’aquesta plaga.

Ametller
Mosquit verd
Cal estar atents a l’inici dels danys als brots tendres. Vigileu les plantacions joves
de menys de cinc anys.

Horta
Tomàquet
Tuta absoluta
En cas de trobar danys, l’eliminació i destrucció de les parts afectades de les
plantes ens ajudarà a disminuir-ne les poblacions.

Per tal d’evitar l’aparició de resistències no s’han utilitzar productes amb un
mateix mode d’acció de manera successiva, respectar les indicacions de l’etiqueta i
utilitzar alternatives al control químic.

Àcar bronzejat
Amb l’augment de les temperatures va apareixent aquest àcar. Si localitzeu els
primers focus tracteu les plantes afectades. El sofre controla bé la plaga si s’utilitza
de forma preventiva.
Heliothis (Helicoverpa armigera)
Ja s’ha detectat alguna captura a les trampes. Estigueu atents.

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

RECOMANACIONS
-

Per tractar l’oïdi o cendrosa ara és convenient NO utilitzar matèries actives
amb efecte vapor per evitar fitotoxicitat: proquinazid TALENDO i
metrafenona VIVANDO o sofres pols tipus SOFRE PALLARÈS, AZUMO. Un
assecant efectiu és l’ARMICARB.

-

Si ho desitgeu podeu assistir a un curs personalitzat sobre l’eina Domenio
Vitis. Demaneu cita prèvia al tècnic al telèfon 685 108 568.

-

S’aconsella treballar amb previsió i encarregar els ceps d’un any per l’altre
per tal d’evitar problemes en el subministrament i poder plantar quan ho
pretenem. Ja s’accepten encàrrecs per a plantar al 2020.

Es recorda que a la Cooperativa podeu trobar tot el material i productes
fitosanitaris que necessiteu.
DEPARTAMENT ADV CELLERS DOMENYS ASSOC.

