VINYA
Avís de tractament
Zona Utiel - Requena

Cuc del raïm (Lobesia botrana)
Cap a mitjan del mes de juny es va iniciar la segona generació del cuc del raïm amb la detecció dels primers
adults capturats en les trampes sexuals situades en diferents punts estratègics de la zona. Aquest adults van
començar l'oviposició una setmana després de l'inici del vol, observant-se les primeres postes el dia 22 de juny.
Al llarg d’aquesta setmana les postes completaran el seu desenvolupament, havent-se detectat ja les primeres
eclosions en les zones més càlides o primerenques.
El grau de captures d'adults en trampes ha sigut prou irregular, però en general, menor que en la 1a generació,
mentre que el nivell de postes observat es pot considerar normal, superant-se el llindar de tractament establit
en la Guia de Gestió Integrada de Plagues de Raïm de Transformació.
Des del Servei de Sanitat Vegetal es recomana realitzar un tractament insecticida contra el cuc del raïm. El
tractament es realitzarà entre els dies 1 i 9 de juliol, ambdós inclosos. Per la heterogeneïtat de la zona i la seua
gran extensió, recomanem realitzar el tractament en les zones primerenques al llarg dels primers dies del
període, mentre que les zones més tardanes s'hauran de tractar en els últims dies del mencionat període.
Oïdi (Uncinula necator)
Pel moment fenològic en què es troben les vinyes, estem encara en un període de risc per a l'atac d’aquest
fong. Per això, es recomana continuar mantenint la protecció de la vinya.

Nota: Les matèries actives que poden utilitzar en la lluita contra aquests paràsits les poden consultar en el
Butlletí d’Avisos número 3 de febrer de 2017.
Per a una informació més detallada, sobre zones o plaguicides concrets, recomanem consultar amb els tècnics
de cada zona.
Silla (València), 29 de juny de 2017

