Avís del dia: 13 d’agost de 2018
Avís 35/2018
Cultius:

Vinya, perera i pomera, olivera, fruiters, presseguer i nectarina.
AVÍS: Tots els titulars de finques fructícoles que vegin arbres afectats de Sharka, poden notificar-ho a l’Oficina
Comarcal del DAAM de la Ribera d’Ebre trucant al 977 40 04 02. S’adjunta un full informatiu referent al virus de la
Sharka.

Vinya:
Cuc del raïm
A la comarca de la Ribera d’Ebre, zones primerenques i mitjanes de la Terra Alta, el seu control ja s’hagués
hagut de realitzar.
A les zones tardanes de la Terra Alta, estem en període de posta d’ous del vol de 3a generació. El
tractament amb un producte larvicida del tipus Clorpirifos es recomana realitzar-lo a partir de demà dia 14
fins dijous dia 16 d’agost.

Moment d’aplicació
Inici del vol
Entre inici de vol i inici d’eclosió

Inici d’eclosió

Màxima eclosió
1: Autoritzat en agricultura ecològica.
2: Autoritzat el seu ús fins al setembre de 2018.
3: Només formulacions autoritzades per a vinya.
4: Autoritzat el seu ús fins el novembre de 2018

Matèria activa
Fenoxicarb
Clorantraniliprol
Indoxacarb
Metoxifenocide
Bacillus thuringiensis (1)
Emamectina (2)
Spinosad (1)
Spinetoram
Tebufenocide
Clorpirifos (4)
Metil clorpirifos (2) (3)

Perera i pomera:
Carpocapsa
Estem en vol de tercera generació i les captures han augmentat aquesta setmana. Es recomana fer
un tractament larvicida a partir de demà dimarts dia 14 d’agost.

Olivera
Mosca de l’olivera
Estem en vol de primera generació, de moment els nivells de població són molt baixos, segurament a causa
de les temperatures tan elevades que hem tingut. Tot i això, en els últims controls realitzats a les dues
comarques s’observa oliva picada en varietats d’oliva grossa. De manera que, tant a la Ribera d’Ebre com a
la Terra Alta, es va recomanar realitzar un tractament a tot l’arbre amb un producte larvicida a les varietats
primerenques d’oliva grossa, Empeltre, Farg, Gordal, Sevillenc, Fulla de Salze, etc, des de dijous passat dia
dia 9 d’agost.
Pel que fa a l’oliva arbequina es comença a detectar picada en alguns punts de la Ribera d’Ebre, però amb
nivells molt baixos i, per tant, de moment no es recomana realitzar cap tipus de tractament.
Si s’utilitza la captura massiva per al control d’aquesta plaga ja es va recomanar col·locar els mosquers amb
anterioritat. També, si es realitza el tractament amb esquer o a la rameta o s’utilitza el caolí com a repel·lent
de picada, ja es va recomanar aplicar aquests productes en varietats d’oliva grossa.

Fruiters:
Mosca de la fruita
Cal estar molt atents i anar protegint les varietats a mesura que vagin entrant en el període de maduració
des de l’inici del canvi de color.

Presseguer i nectarina:
Anarsia-Grafolita
Les captures de grafolita es mantenen molt altes a tots els punts de control, de manera que es recomana
protegir les plantacions en formació i les plantacions adultes amb fruita pendent de collir.

Monilia i rizophus
En aquests moments es recomana protegir les varietats sensibles a podridures especialment aquelles
plantacions amb presència de fruits momificats.
Cendrosa
Es detecta presència de la malaltia en algunes plantacions. Cal vigilar els brots tendres de les varietats
sensibles i tractar si presenten símptomes.

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat
Enllaços d’interès:
Informació sobre la nova legislació de l’ús sostenible de productes fitosanitaris:
Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres

Informació facilitada per l’informador automàtic de Móra d’Ebre (977 40 14 66)
Plaça Democràcia, s/n. 43740 Móra d’Ebre. Telèfon 977 40 04 02 / 977 40 00 24ssv.te.daam@gencat.cat http://www.gencat.cat/daam

