BUTLLETÍ Nº14: 29 DE JULIOL DE 2021 (PENEDÈS)
Avís 8/2021
Cultius:

Vinya, olivera

BAIX PENEDÈS (3a Generació)
-

Inici de vol: 21 de juliol
Període de posta: 23 fins 29 de juliol
Inici d’eclosió: 30 de juliol fins 1 d’agost

ALT PENEDÈS (3a Generació)
-

Inici de vol: 23 de juliol
Període de posta: 28 fins 30 de juliol
Inici d’eclosió: 31 de juliol fins 2 d’agost

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).

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
OLI DE TARONJA (incompatibilitats amb sofres, heu de deixar transcórrer entre aplicacions de
sofre i oli de taronja 21 dies)
POLISULFUR DE CALÇ

Per zona interior Penedès encara és aviat per realitzar el tractament i heu d’esperar. Estigueu atents
als propers missatges.

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.

