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Vinya, olivera i fruiters
Aquest cap de setmana s’han recollit les següents precipitacions (l/m2):
Pontons

55.6 Masllorenç

6

Canaletes

37.3 La Llacuna

4.9

Font-Rubí

20.5 Gelida

3

St. Sadurní d'Anoia

10.7 El Pla de Manlleu

3

La Garrofa

9.3 La Bisbal del Penedès

1.8

Els Hostalets de Pierola

7.6 La Granada

0.2

Ca l’Avi

7

Vinya
Xarxa d’Avisos Antimíldiu
Les condicions meteorològiques que s’estan donant i la presència de taques de míldiu en molts punts de la
comarca, fan que calgui mantenir la protecció de les vinyes contra el míldiu a mesura que finalitzi el període de
persistència dels productes utilitzats, ja que ens trobem en un moment de màxima sensibilitat de la vinya al míldiu.
És important realitzar correctament els tractaments, tractant cara per cara i dosificant correctament els productes
utilitzats.
Malura o cendrosa
A les vinyes amb problemes importants de malura, es recomana realitzar un nou tractament de 2 a 3 setmanes
després del d’inici de brotació.

Olivera
Ull de gall o repilo
Les condicions meteorològiques que estem tenint, fan que calgui mantenir la protecció de les oliveres,
especialment allà on s’observi presència d’inòculum.

Presseguer i nectarina
Cendrosa
Per tal de prevenir els atacs en fruit, cal protegir les plantacions a partir de la caiguda del collarí i fins el moment
d’enduriment del pinyol, especialment les varietats més sensibles.

Pugó verd
En cas que observeu brots amb presència de pugó, tracteu abans que es cargolin les fulles.

Cirerer
Drosophila suzukii
Es recomana tractar preventivament a partir del canvi de color.
Productes amb autorització excepcional fins el 8 d’agost de 2018: Spinosad i Ciantraniliprol, amb un màxim de 2
aplicacions separades 7 i 10 dies, respectivament. Termini de seguretat de 7 dies per ambdós productes.

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat
Enllaços d’interès:
Informació facilitada per l’informador automàtic de Vilafranca del Penedès (93 890 06 59)
Plaça Àgora, s/n. 08720 Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 05 34
sanitatvegetal.vila.daam@gencat.cat

Si voleu donar-vos de baixa d’aquest servei, respongueu aquest correu indicant BAIXA.

