ADV “TERRA ALTA”

Avís

nº

13/2017

dimarts, 20 / juny / 2017
Sobre VINYA, OLIVERA i AMETLLER
Són 2 pàgines
CUC DEL RAÏM
Zones primerenques de la Terra Alta Camposines, Algars, Corbera i Pinell: ens
trobem en període de posta d’ous del vol de 2ª generació. El tractament amb un
producte larvicida de màxima naixença del tipus Clorpirifos es recomana a partir de
demà dia 21 i fins divendres dia 23 de juny.
Zones mitjanes de la Terra Alta: Gandesa, Bot, Batea, Vilalba i la Pobla: ens
trobem a l’inici de posta d’ous del vol de 2ª generació. L’inici d’eclosions es preveu
per demà dimecres dia 21 i dijous 22 de juny.
Zones tardanes de la Terra Alta (la Fatarella, Caseres, Horta i Arnes): s’ha iniciat
la posta del vol de 2ª generació.

VINYA

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 i Tebufenocide,
Màxima eclosió: Clorpirifos** i Metil Clorpirifos** (RELDAN E)
* Autoritzat en agricultura ecològica
**Només formulacions que no siguin de classificació toxicològica T
CENDROSA
S’observa presència de la malaltia en algunes vinyes amb afectació alta. Cal estar
atents sobretot en varietats sensibles per renovar la protecció si es detecta presència
de la mateixa. Es recorda que el tercer tractament contra la malaltia es realitzarà així
que el raïm vagi arribant a mida de gra de pèsol.
Productes recomanats:
Quinoxifen (ARIUS), Miclobutanil (SISTANE FORTE), Tetraconazol (DOMARK EVO)
Ciflufenamida (GUANTE), Sofre mullable (MICROTHIOL), Sofre espolvoreig
(NOVAZUFRE), Metil-dinocap (KARATHANE)

PRAIS
És la plaga que ens provoca la típica caiguda d’oliva al mes de setembre amb un
orifici al pinyol.
OLIVERA

El seu tractament ja s’hauria d’haver realitzat.
Productes recomanats:
Dimetoat 40% (AFITHION), Etofenprox 30% (SHARK)
PUGÓ VERD
Cal vigilar la presència de colònies de pugons en els brots tendres.

AMETLLER

Productes recomanats:
Tau-Fluvalinato 24% (MAVRIK 24)

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. 977 196 006 / M. 675 197 170 (Jordi) / info@doterraalta.com
Informació relacionada a:
Generalitat de Catalunya Servei de Sanitat Vegetal del DAAM
Amb el suport de Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

