BUTLLETÍ Nº12: 25 DE JUNY DE 2021 (PENEDÈS I ALT CAMP)
Avís 7/2021
Cultius:

Vinya, olivera

BAIX PENEDÈS
-

Inici de vol: 15 de juny
Període de posta: 18 fins 23 de juny
Inici d’eclosió: 24 al 26 de juny

ALT PENEDÈS
-

Inici de vol: 18 de juny
Període de posta: 22 fins 25 de juny
Inici d’eclosió: 26 al 28 de juny

RODONYÀ
-

Inici de vol: 18 de juny
Període de posta: 23 al 27 de juny
Inici d’eclosió: 28 al 30 de juny

Els controls de la posta efectuats per l’ADV de la segona generació han determinat que la incidència
del corc del raïm és major que la d’altres anys. És important seguir les recomanacions de
tractament en zones fora de la confusió sexual (feromones).

No s’han trobat noves taques ni repicats, de moment i no es recomana cap tractament.

Tracteu amb sofre pols si trobeu danys. Vigileu les altes temperatures. 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.
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.

Dins de l’ADV l’afectació per aquesta papallona (lepidòpter) és baixa.

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.

