Vinya
Avís de tractament
Zona Terres dels Alforins:
Moixent, La Font de la Figuera, Fontanars

Cuc del raïm
Lobesia botrana
Les captures d'adults del cuc del raïm en la seua segona generació no han sigut molt elevades. Els primers adults
van començar a detectar-se a mitjan mes de juny i han aconseguit el màxim poblacional a principis d'aquesta
setmana.
En aquesta mateixa setmana s'han observat les primeres postes en ram, les quals, amb les condicions
meteorològiques que s'estan produint, començaran a fer eclosió al llarg dels primers dies de la setmana vinent, i
fins i tot, aquest mateix cap de setmana en les partides més càlides de la zona.
Amb aquests condicionants, el Servei de Sanitat Vegetal recomana fer un tractament insecticida per a controlar els
danys que ocasionarà aquesta plaga.
El període de tractament recomanat és del 6 al 14 de juliol, tots dos inclusius. En els primers dies d'aquest període
es tractaran les vinyes situades en les partides més càlides, mentre que els situats en les zones més tardanes es
tractaran els últims dies del citat període.

Oïdi
Uncinula necator
Mantindre la protecció de la vinya, ja que continuen observant-se alguns
símptomes de la malaltia, a més d'estar encara en un moment
fenolòicament sensible a l'atac del fong.

Oïdi en ram

Recomanacions
Per a un bon control d'aquests paràsits els recomanem utilitzar els volums de caldo adequats per a aconseguir un
bon recobriment de tota la planta (especialment dels rams en el cas del cuc del raïm), així com la utilització de
productes autoritzats i a la dosi que figure en l'etiqueta.
Productes
Al Butlletí d’Avisos número 8, juny de 2019: https://bit.ly/2WEsXI9
A tindre en compte
Davant els continus canvis en el Registre de Productes Fitosanitaris del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
quant a la desaparició del Registre o l'aparició de noves matèries actives autoritzades, es recomana consultar la
pàgina web de l'esmentat Registre: https://bit.ly/2DLGKUd
Davant qualsevol dubte sobre el maneig dels plaguicides a utilitzar, contactar amb els tècnics encarregats de fer el
seguiment d'aquests paràsits o amb el Servei de Sanitat Vegetal.

Silla (València), 5 de juliol de 2019

Web Sanitat Vegetal:
http://www.agroambient.gva.es/va/web/agricultura/sanidad-vegetal
Sanitat Vegetal en facebook:
https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/GVA-Sanitat-Vegetal-1612491505641246/

