VINYA
Avís de tractament per la zona centre de València:
Montroi, Real de Montroi, Montserrat, Torís, Godelleta,
Cheste, Chiva, Pedralba, Casinos i Villar del Arzobispo

Cuc del raïm (Lobesia botrana)
Igual que en anteriors anys, el seguiment del cicle
biològic del cuc del raïm de la vinya s'està
realitzant coordinadament entre els tècnics de
Cooperatives Agroalimentaries de vinya i el Servei
de Sanitat Vegetal.
De l'observació dels paranys es dedueix que el
cicle biològic de la plaga porta un avançament
d'aproximadament uns 10 dies respecte a l'any
anterior, havent-se detectat els primers adults
d'aquesta 2ª generació, en les zones més càlides,
durant els últims dies del mes de maig.

Ou groc sobre gra

A principis d'aquesta setmana s'han vist les primeres postes sobre raïms, la immensa majoria
d'elles en estat d'ou blanc, acabat de posar. En aquests moments s'observen ja els primers
ous grocs, els quals començaran a fer eclosió previsiblement aquest cap de setmana.
Per tot això, es recomana realitzar un tractament insecticida contra aquesta plaga entre els
dies 13 i 18 de juny, tots dos inclusivament.
Per a l'elecció del producte a utilitzar els recomanem revisar el quadre de matèries actives i
moment d'aplicació, que apareix en el Butlletí d'Avisos número 12 de juny de 2020.

Oïdi (Erysiphe necator)
Durant la cerca de postes del cuc del raïm, s'observen alguns grans solts amb símptomes
d'oïdi. A més, ens trobem en un moment de màxima sensibilitat per a l'atac del fong, per la
qual cosa es recomana mantindre la protecció de les vinyes enfront d'aquesta malaltia.

Míldiu (Plasmopara vitícola)
S'estan detectant atacs del fong, tant en fulles com fins i tot en raïms, en els quals, ja
s'observa minvament en la quantitat de la collita. Aquests atacs, en general, s'observen en
parcel·les amb una mala praxi en el control de la malaltia (escàs volum de caldo d'aplicació,
poca o nul·la ventilació dels raïms o aplicacions mal situades o no realitzades a temps).
La majoria de les taques observades continuen actives, és
a dir, amb presència de conidies que originaran noves
contaminacions, i si no es combaten adequadament, pot
vindre l'explosió de la malaltia.
Per tot això, recomanem l'aplicació de productes
fungicides per al control d'aquests símptomes i evitar
noves contaminacions, que serien molt perilloses. En
aquesta zona vitícola i segons la fenologia del cultiu, els
fungicides que recomanem són els pertanyents als grups
de “Penetrants” o “Fixació a les ceres cuticulars”.
Finalment, els recordem la necessitat d'utilitzar productes
autoritzats, respectar la dosi i utilitzar volums de caldo
que asseguren un bona protecció del cultiu.
Atac de míldiu en raïm

NOTA: Per a l'elecció de qualsevol dels productes a utilitzar els remetem al Butlletí d'Avisos
número 8 de maig de 2020.

Silla (Valècia), 11 de juny de 2020

