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Vinya, olivera i fruiters
Vinya
Malalties de la fusta
Les ferides que es produeixen en realitzar la poda, constitueixen possibles vies d´entrada dels fongs
causants de les malalties de la fusta en vinya: llampat i eutipiosi. Actualment, no existeixen productes
curatius eficaços per combatre aquestes malalties. Per aquest motiu i per tal de reduir el seu impacte, es
recomana aplicar les següents mesures:






Podar aviat les vinyes més afectades
Eliminar i destruir els braços i els ceps morts
Fer una poda racional, minimitzant la realització de ferides grosses i rebaixos
Evitar períodes plujosos o humits per realitzar la poda
Aplicar algun producte protector sobre les ferides de poda

Confusió sexual
Un cop acabada la campanya, cal retirar els difusors de confusió sexual per tal de no deixar residus a la
vinya. Durant la poda és un bon moment per fer-ho. El vostre distribuïdor us indicarà, en cada cas, on s’han
de dipositar els difusors recollits.

Olivera
Ull de gall
Les ferides realitzades durant la collita faciliten la penetració de fongs i bacteris. A mesura que vagi
finalitzant aquesta, es recomana realitzar algun tractament fungicida a base de coure i compostos orgànics
per tal de prevenir-ho. Especialment aquest any, que estem tenint una tardor molt plujosa.

Fruiters en general
Tractament a la caiguda de fulles
Per tal prevenir l’aparició de malalties que inicien el seu desenvolupament a partir de les ferides que queden
en caure la fulla, es recomana realitzar un tractament amb productes a base de coure quan les plantacions
estiguin entre el 80 i el 90% de caiguda de fulles.
A les plantacions de presseguer afectades per algun tipus de xancre, com Fusicoccum o Monilia, per
aconseguir una bona eficàcia, és convenient realitzar dos tractaments: el primer entre el 50 i el 60% de la
fulla caiguda, i el segon al 100% i barrejar-hi algun fungicida orgànic. En aquests darrers casos, també és
important tenir en compte mesures culturals, com retirar del camp i cremar les branques afectades, podar
els arbres en ple repòs vegetatiu i evitar adobats nitrogenats excessius.
Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat
Enllaços d’interès:
DOSAVIÑA: una eina per la correcta aplicació dels fitosanitaris en vinya
Simposi de Producció Agroalimentària Ecològica Olivera i fruita seca ecològica
Informació facilitada pel contestador 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.

