Vinya
Avís de tractament
Zona centre de València: Montroi, Real de Montroi, Montserrat, Turís,
Godelleta, Cheste, Chiva, Pedralba, Casinos, Villar del Arzobispo

Cuc del raïm
Lobesia botrana
El vol de la 3a generació del cuc del raïm va començar a finals de la setmana passada sent un vol, en general, baix.
A mitjans d'aquesta setmana ja es van observar les primeres postes d'aquesta generació, les quals, amb les
temperatures que s'estan produint en la zona, començaran la seua eclosió previsiblement aquest cap de setmana.
D'altra banda, s'observa el típic escalonament de vol i posta d'aquesta 3a generació d'una manera molt exagerada,
ja que s'observen al mateix temps en camp adults en paranys, ous en rams i larves de diferents edats, així com
crisàlides de la 2a generació.
Des del Servei de Sanitat Vegetal es recomana fer un tractament insecticida contra aquesta plaga. Les dates més
apropiades per a aquest tractament són des del 27 fins al 31 de juliol, tots dos inclusivament. Com a conseqüència
de l'esmentat escalonament en la corba de vol i posta, i per a poder fer un bon control de la plaga, es recomana
repetir el tractament passada la persistència del producte emprat, que en la pràctica vindrà a ser als 14 díes del
primer tractament.

Oídio
Uncinula necator
En aquelles parcel·les en les quals s'observen símptomes d'aquesta malaltia, com a conseqüència d'una mala praxi
en el seu control, es recomana fer un tractament fungicida per a detindre el desenvolupament de la malaltia.

Mosquit verd
Empoasca viti / Jacobiasca lybica
Es recomana fer un tractament insecticida contra aquesta plaga, quan se supere el llindar de tractament establit en
la Gestió Integrada de Plagues el qual està establit en aquest moment fenològic en 2 insectes/fulla. En aquest cas,
es podrà utilitzar un producte específic contra mosquit verd, o bé, un producte polivalent cuc del raïm-mosquit
verd, en el control del cuc del raïm.

Podridura grisa
Botrytis cinerea
Es recomana fer un tractament preventiu contra aquesta
malaltia per a evitar posteriors podridures en els rams
com a conseqüència de les ferides del cuc del raïm, oïdi
o altres paràsits de la vinya que produïsquen ferides en
les baies.
Aquest tractament es podrà fer en el primer tractament
del cuc del raïm, en el segon i fins i tot en els dos, però
sempre es deixarà transcórrer un període de 21 dies
entre l'últim tractament i la verema per a evitar possibles
problemes en fermentació dels mostos.

Focus de podridura

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/2XDG5tv
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), 25 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/

