BUTLLETÍ Nº8: 20 DE JUNY DE 2022 (PENEDÈS)
Avís 5/2022
Cultius:

Vinya, olivera

BAIX PENEDÈS (2a Generació)
-

Inici de vol: 10 de juny
Període de posta: 16 fins 20 de juny
Inici d’eclosió: 21 al 23 de juny

ALT PENEDÈS (2a Generació)
-

Inici de vol: 10 de juny
Període de posta: 16 fins 20 de juny
Inici d’eclosió: 21 al 23 de juny

ZONA CONFUSIÓ NO CAL TRACTAR

S’anuncien pluges per dimecres, degut a que les taques trobades són aïllades i poc virulentes de
moment no recomanem cap tractament.

S’estan observant atacs en raïm, cal estar atents i tractar si es dóna el cas. L’estratègia recomanada és:
Estratègia convencional
-

MEPTILDINOCAP: Producte de contacte curatiu que actuen inhibint la respiració cel·lular del
fong com la germinació de les espores.
BOSCALIDA + KRESOXIM-METIL: Penetrant que actuen sobre la cadena de transferència
d’electrons i frenant la síntesis d’ATP.
PROQUINAZID: Tenen acció penetrant i en fase vapor i actuen inhibint la germinació de les
espores.

Estratègia ecològica (Necessitat d’esporgar o deixar raïm visible abans del tractament)
-

HIDROGENOCARBONAT DE POTASSI + SOFRE LÍQUID: D’aquesta manera barregem el efecte
assecant i curatiu del carbonat amb l’efecte preventiu del sofre. Cal fer una bona concentració
del producte: 5 g/l i 3 g/l, respectivament i mullar bé la vegetació o raïm. Es rentat amb la pluja.
OLI DE TARONJA (incompatibilitats amb sofres, heu de deixar transcórrer uns dies entre
aplicacions de sofre i oli de taronja, no barrejar a la bota). Fa un efecte de xoc molt interessant.
Dosis 1,6 l/ha. Es renta amb aigua però fa efecte a les 2-3 hores del tractament.
POLISULFUR DE CALÇ: Efecte curatiu i no es renta amb aigua. Cal que contacti bé amb el raïm.
Cal fer una bona concentració del producte a 2 kg/100 l i gastar molt de caldo, assegurant ben
bé mullar tota la vegetació.

Aquesta tècnica permet reduir la població d’adults i és eficaç en superfícies de > 2 ha. En superfícies
menors té una certa eficàcia però caldria comptabilitzar la possible picada nova per si s’hauria de fer
un tractament larvicida de reforç.

Ja es va donar avís per sms.

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.
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