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Vinya, olivera i fruiters

Vinya
Xarxa d’Avisos Antimíldiu
Durant el mes d’agost és recomanable realitzar algun tractament amb coure per tal de prevenir l’aparició del
míldiu de tardor i evitar la caiguda anticipada dels pàmpols, principalment aquest any en que hi ha gran quantitat
d’inòcul.
A les varietats més primerenques es pot optar per fer el tractament just després de la verema.
Aquest tractament és especialment important en vinyes joves en formació, que s’han de protegir fins el final del
cicle vegetatiu.
Corc del raïm
Zones tardanes: La Llacuna, Mediona, Pontons, etc.
S’ha iniciat la posta de la tercera generació, ja poden aplicar-se els productes Clorantraniliprol, Indoxacarb i
Metoxifenocide.
Les matèries actives autoritzades i recomanades actualment en la lluita contra el corc del raïm tenen els següents
moments d’aplicació:
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, INTREPID
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
A partir del verolat no cal renovar els tractaments. En aquelles vinyes que es trobin lluny de la maduració, caldrà
seguir protegint només allà on s’observi presència de malura als raïms.

Olivera
Mosca de l’oliva
El nivell de picada global és encara molt baix, però en algunes finques localitzades ja s’assoleix el llindar d’atac.
Es recomana observar les oliveres i tractar només si es supera el 5% d’olives amb picada nova.

Presseguer i nectarina
Mosca de la fruita o Ceratitis
El nivell d’incidència que s’observa durant aquesta campanya és, de moment, molt baix. De tota manera, a les
zones on no s’aplica la lluita mitjançant captura massiva, es recomana protegir les varietats a partir que iniciïn el
període de maduració, especialment en aquelles finques on s’observin préssecs picats.
Recordem que cal respectar els terminis de seguretat dels productes utilitzats entre el tractament i la collita.
Un cop acabada la collita és important que no quedin restes de fruita, ja que actuen com a reservori de la plaga.
Cal tirar a terra tota la fruita de rebuig i retirar-la o bé triturar-la amb una picadora.
Aranya roja
En alguns llocs comencen a pujar les poblacions. Tracteu només en el cas que localitzeu algun focus.
Mosquit verd
Cal observar les plantacions joves en formació i tractar si observeu presència d’aquesta cicadel·la.

Informació elaborada amb la col·laboració de les Agrupacions de Defensa Vegetal.
Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat
Enllaços d’interès:
Full informatiu sobre la mosca de l’oliva.
Informació facilitada per l’informador automàtic de Vilafranca del Penedès (93 890 06 59)
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.

