Subestació del Pla de Bages
Avís del 29 de juny de 2018
Ahir es va produir una tempesta que va deixar 44 mm de pluja a Artés i 18.8 a Manresa. En alguns llocs la
pluja va anar acompanyada d’alguna pedra.

Vinya
Míldiu
Les darreres pluges poden complicar la situació del míldiu, principalment en aquelles vinyes on hi ha presència
activa de la malaltia.
Es recomana mantenir la protecció de les vinyes, ja que el risc de que es produeixin noves infeccions, tant al
raïm com a la vegetació, és encara alt.
Per aquelles vinyes que es trobaven desprotegides en el moment de les pluges, es recomana entrar a tractar a
la major brevetat, preferentment amb productes sistèmics o penetrants.
És important realitzar correctament els tractaments, tractant cara per cara i dosificant adequadament
els productes utilitzats.
Corc del raïm
Els nivells de presència de corc són, en general, baixos. De tota manera, qui vulgui tractar, les dates de
tractament en funció dels productes serien les següents:





Clorantraniliprol, Indoxacarb, Metoxifenocide: A partir del 29 de juny.
Emamectina, Spinosad, Spinetoram i Tebufenocide: A partir del dia 30 de juny.
Bacillus thuringiensis: entre els dies 30 de juny i 2 de juliol. En aquest cas cal repetir l’aplicació al cap
d’una setmana.
Clorpirifos i metil-clorpirifos: Entre el 3 i el 6 de juliol.
Moment d’aplicació
Inici del vol
Entre inici de vol i inici
d’eclosió

Inici d’eclosió

Màxima eclosió

Matèria activa
Fenoxicarb
Clorantraniliprol
Indoxacarb
Metoxifenocide
Bacillus thuringiensis (1)
Emamectina (2)
Spinosad (1)
Spinetoram
Tebufenocide
Metil clorpirifos (2) (3)

Marca comercial
INSEGAR
CORAGEN
STEWARD, EXPLICIT
RUNNER
Diverses
AFFIRM
SPINTOR
RADIANT
MIMIC

1: Autoritzat en agricultura ecològica. 2: Autoritzat el seu ús fins setembre de 2018.
3: Només formulacions autoritzades per vinya.

Malura o cendrosa
Comencen a observar-se atacs en raïm, cal estar atents i tractar de manera preventiva, principalment en
aquelles vinyes habitualment més afectades.

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Informació facilitada per l’informador automàtic de Vilafranca del Penedès
Plaça Àgora, s/n. 08720 Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 05 34
sanitatvegetal.vila.daam@gencat.cat

Si voleu donar-vos de baixa d’aquest servei, respongueu aquest correu indicant BAIXA.

