VINYA
Avís de tractament per a la zona de la
D.O.P. Vins d’Alacant

Cuc del raïm (Lobesia botrana): 2a generació
El seguiment del cicle biològic del cuc del raím en aquesta zona vitícola s'està realitzant entre
els tècnics de Cooperatives Agroalimentaries i el Servei de Sanitat Vegetal.
La corba de vol d'aquesta 2ª generació es va iniciar a mitjan juny, i les primeres postes sobre
raïm van ser detectades a la fi de la setmana passada, en concret, el dia 18 de juny al Pinós.
Amb les condicions climatològiques que s'estan donant, aquestes postes començaran la seua
eclosió, previsiblement als 7-8 dies de la seua posta.
Des del Servei de Sanitat Vegetal es recomana realitzar un tractament insecticida contra
aquesta plaga. Les dates més indicades per a la realització de l'esmentat tractament seran del
26 al 30 de juny, tots dos inclosos.
Míldiu
Les condicions meteorològiques d'aquesta campanya han sigut molt favorables per a l'atac
d'aquest fong, havent-se produït contaminacions, les quals, han ocasionat danys importants
en collita en algunes parcel·les, en general, com a conseqüència d'una mala praxi en el control
d'aquesta malaltia.
En aquests moments les condicions meteorològiques han millorat considerablement, per la
qual cosa el risc d'atac de míldiu s'ha reduït d'una manera notable. Malgrat això, en aquelles
parcel·les en les quals la malaltia no ha sigut controlada de manera totalment satisfactòria,
(taques d'oli encara actives, amb conidis), es recomana realitzar un tractament fungicida per a
detindre l'atac d'aquest fong.

Simptomes de míldiu en fulla. Taques d’oli actives

Conidis en el revés de la fulla

Oïdi
Ens trobem en un període de màxima sensibilitat a l'atac d'aquest fong, per la qual cosa es
recomana continuar mantenint la protecció enfront d'aquesta malaltia. Una vegada
s'aconseguisca l'estat fenològic de “Verol”, es podrà considerar finalitzada la protecció contra
aquesta malaltia, sempre que, la parcel·la es trobe lliure de símptomes d'aquest paràsit.

Atac d’oïdi en raïm

NOTA: Per a l'elecció de les matèries actives a utilitzar en el control dels paràsits citats en
aquesta informació, poden consultar el Butlletí d'Avisos número 8 de maig de 2020.
Davant qualsevol altra mena de dubtes poden consultar amb els tècnics de Cooperatives
Agroalimentaries d'Alacant o al Servei de Sanitat Vegetal.

Silla (València), 25 de juny de 2020

