ADV “TERRA ALTA”

Avís

nº

25/2018

dilluns, 13 / agost / 2018
Sobre VINYA i OLIVERA
Són 1 pàgines

VINYA

OLIVERA

CUC DEL RAÏM
A les zones primerenques de la Terra Alta: Camposines, Algars,
Corbera i Pinell: El seu control ja s’hagués tingut de realitzar en
anterioritat.
Zones mitjanes de la Terra Alta: Gandesa, Bot, Batea, Vilalba i la
Pobla: El seu control ja s’hagués tingut de realitzar en anterioritat.
Zones tardanes de la Terra Alta (la Fatarella, Caseres, Horta i Arnes):
ens trobem en període de posta del vol de tercera generació. El
tractament amb un producte larvicida de màxima naixença es recomana
realitzar-lo a partir de demà dimarts, 14 d’agost i fins dijous, 16 d’agost.
Moments de tractament i productes:
Inici de vol: Fenoxicarb
Període de posta d’ous sense iniciar l’eclosió: Indoxacarb,
Metoxifenocide (RUNNER), Clorantraniliprol.
Inici d’eclosió: Bacillus thuringiensis* (MERGER), spinosad* (SPINTOR
480 SC), Emamectina, Tebufenocide i Spinetoram (RADIANT).
Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos (RELDAN E)
MOSCA DE L’OLIVA
Estem en vol de primera generació, els nivells de població són molt
baixos, segurament a causa de les temperatures tant elevades que hem
tingut. Tot i això, s’observa oliva picada en varietats d’oliva grossa.
De manera que es va recomanar realitzar un tractament a tot l’arbre amb
un producte larvicida a les varietats primerenques d’oliva grossa
(Empeltre, Farga, Gordal, Sevillenc, Fulla de Salze, etc) a partir del passat
dijous, 9 d’agost.
Pel que fa a l’oliva arbequina encara no s’ha detectat oliva picada i per
tant no es recomana realitzar cap tipus de tractament.

INFORMACIÓ D’INTERÈS PER A USUARIS DEL SERVEI TÈCNIC ADV TERRA ALTA
Publicació dels avisos:
- web: http://doterraalta.com/advta/
- eBando: #DOTERRAALTA
Sol·licituds dels serveis i atenció tècnica personalitzada a:
Consell Regulador DO “Terra Alta”
Ctra. Vilalba, 31 ES 43780 GANDESA
T. 977421278 / info@doterraalta.com
Informació relacionada a: Generalitat de Catalunya Servei de Sanitat Vegetal del DAAM

