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Vinya, fruiters i olivera
Durant els 3 darrers dies s’han acumulat les següents precipitacions (l/m2):
Font-Rubí

39.4 Cantallops

Sitges

33.2 Pontons

21.2

La Granada

29.7 Gelida

19.4

St. Pere de Riudebitlles

28 Ca l’Avi

22

18.5

La Llacuna

26.5 Masllorenç

17

St. Sadurní d'Anoia

23.1 Els Hostalets de Pierola

El Pla de Manlleu

23.1 La Múnia

Vilafranca del Penedès

22.8 Òdena

13.9

St. Martí Sarroca

22.8 Cunit

13.6

Canaletes

22.7 La Bisbal del Penedès

11.7

St. Pere de Ribes

22.5 El Vendrell

17.8
15

9.2

Vinya
Xarxa d’Avisos Antimíldiu
Amb el tractament recomanat la setmana passada, les vinyes es trobaven protegides en el moment de
produir-se les darreres pluges. Caldrà veure la possible aparició de primers infeccions i la previsió
meteorològica per decidir la renovació dels tractaments.
A les zones més tardanes, on encara no s’havia recomanat tractar, durant aquesta setmana es pot realitzar
el primer tractament preventiu.
De moment no es té coneixement de l’aparició de cap taca de míldiu a la comarca. Recordem que estan
vigents els premis econòmics per a qui localitzi les primeres taques de míldiu: 190 € per a la primera taca
de la comarca i 70 € per a les següents, fins un total de 10 premis. Si en trobeu alguna, no l’arrenqueu del
cep i aviseu al Servei de Sanitat Vegetal, als telèfons 93 817 05 34 o 692 084 101.
Malura o cendrosa
Per a les vinyes més tardanes, es recorda que el primer tractament preventiu contra aquest fong cal
realitzar-lo en el moment en que hi hagi uns 15 cm de brotació.
Per a les vinyes que acostumen a tenir problemes importants de malura, es recomana renovar aquest
primer tractament passades 2 o 3 setmanes.

Presseguer i nectarina
Oïdi o cendrosa
A partir de la caiguda del collarí, cal tractar preventivament les plantacions, per tal de prevenir els atacs en
fruit; especialment les de varietats més sensibles i als camps amb antecedents de danys en anys anteriors.
Pugó verd
Es recomana tractar en el cas que observeu colònies.

Cirerer
Drosophila suzukii
A les varietats que comencin el verolat, es recomana realitzar el primer tractament preventiu.
Cal respectar el termini de seguretat entre tractament i collita dels productes que utilitzeu.

Olivera
Ull de gall o repilo
Les pluges dels darrers dies poden afavorir el desenvolupament d’aquesta malaltia, es recomana mantenir
les oliveres protegides, especialment si s’observen símptomes.
Informació elaborada amb la col·laboració de les Agrupacions de Defensa Vegetal.
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.

