BUTLLETÍ Nº10: 14 DE JUNY DE 2021 (PENEDÈS I ALT CAMP)
Avís 6/2021
Cultius:

Vinya, olivera

S’ha iniciat el vol de la segona generació a zona interior Baix Penedès i zona primerenca i mitjana de
l’Alt Camp. Si utilitzeu la matèria activa FENOXICARB ja podeu tractar-hi. Per als altres productes
encara és aviat.
Els controls efectuats per l’ADV dels glomèruls de la primera generació han determinat que la
incidència del corc del raïm és major que d’altres anys. Es recomanarà tractament per cada
generació en zones fora de la confusió sexual.

Tot i que s’ha trobat algun repicat molt aïllat el ris és baix i no es recomana realitzar cap tractament.

S’estan trobant infeccions en fruits recent quallats amb color plomís i en raïms més avançats reticulats
de color marró. Cal protegir l’estat fenològic de grans amb mida pèsol, ja que el tancament del raïm
és un moment sensible a la malaltia. Chardonnay i varietats negres ens trobem en aquests esta
fenològic i resta de varietats s’espera per a finals de setmana.

No tracteu amb sofre pols durant aquesta setmana degut al risc d’altes temperatures que es preveuen
per dijous. Es poden provocar cremats (fitotoxicitat). Recordeu que el rang òptim per al
desenvolupament de l'oïdi és 20-27 °C. A més de 30 °C s'inhibeix la germinació dels conidis, a 30 °C el
creixement del miceli es deté i temperatures majors a 40 °C són letals.
PRODUCTORS CONVENCIONALS
Les matèries actives recomanades serien MEPTILDINOCAP, PROQUINAZID i KRESOXIM-METIL,
METRAFENONA i TRIFLOXISTROBIN.
PRODUCTORS ECOLÒGICS
L’OLI DE TARONJA és una bona alternativa al sofre. Té un efecte de xoc i actua deshidratant espores.
Recordeu la seva incompatibilitat amb els sofres (s’han de deixar un mínim de 3 setmanes de
diferència entre aplicacions).
L’assecant HIDROGENOCARBONAT DE POTASSI és una bona alternativa també a partir del verolat.

Nota sobre Aranya groga (Tetranychus urticae)
Durant els mesos de maig-juny es poden produir danys per aquest tetraníquid. No acostuma a ser una
problemàtica però poden sortir focus puntuals que caldria controlar per evitar defoliacions
prematures que podrien afectar a la brotada de l’any següent. S’estan trobant danys en alguns indrets
aïllats. Es recomana tractar NOMÉS SI TROBEU DANYS. A hores d’ara ens podem trobar l’inici de
posta i els ous es veuen a simple vista.
Productes autoritzats:
- Convencionals: Abamectina i Fenpiroximato.
- Ecològic: Oli de taronja.

En general, no tenim afectacions importants dins de l’ADV i no es recomana fer cap tractament.

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.

