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Vinya, olivera i fruiters
Vinya
Corc del raïm (Lobesia botrana) Confusió sexual
Ja s’ha iniciat el vol de la primera generació del corc del raïm a les zones més primerenques i a la zona central
del Penedès. En el cas que encara no hagueu instal·lat els difusors, es recomana fer-ho el més aviat possible.
A les zones més tardanes, com Pontons, La Llacuna o El Pla de Manlleu, encara no s’ha iniciat el vol, però ja
poden començar a col·locar-se els difusors.
Per tots aquells que utilitzeu aquesta tècnica, cal tenir en compte les següents recomanacions:
 Els difusors han de col·locar-se abans de l’inici de la primera generació.
 Cal fer superfícies àmplies (mínim 40 ha) i tancades (sense vinyes fora de confusió a l’interior).
 Es tracta d’una tècnica de lluita col·lectiva, si un sol viticultor no pot assolir el mínim de superfície, cal que
es posi d’acord amb els veïns.
 S’aconsella col·locar els difusors en fileres alternes, no baixant del nombre de difusors per hectàrea que
recomana la casa.
 El nombre de ceps a deixar entre difusor i difusor dependrà del marc de plantació de la vinya i caldrà
calcular-ho prèviament.
 Cal reforçar els límits de la zona de confusió, doblant el nombre de difusors o, en cas que sigui possible,
situant difusors 10 metres fora de la zona de confusió.
 Es recomana supervisió tècnica per verificar el seu funcionament.
 Cal manipular els difusors amb guants ja que, tot i que no presenten toxicitat, poden ser irritants en
contacte amb les mucoses.
 En el cas del sistema puffer, cal disposar d’un mapeig previ de la vostra finca, que us proporcionarà la
mateixa casa.
Malura o cendrosa
Per a les zones i varietats de brotació més avançada, cal tenir en compte que el primer tractament preventiu
contra aquest fong cal realitzar-lo en el moment en que hi hagi uns 15 cm de brotació.
Aquest tractament és especialment important en aquelles vinyes que van tenir problemes l’any passat i en zones
i varietats més sensibles.

Olivera
Ull de gall o repilo
Coincidint amb la nova brotació, és convenient tractar preventivament les oliveres contra aquesta malaltia,
sobretot si hi ha presència d’inòculum. Les darreres pluges que s’han anant produint, així com les que es
preveuen pel proper cap de setmana, poden afavorir aquest fong.
Una poda que afavoreixi la bona ventilació de la vegetació i un adobat nitrogenat equilibrat que no aporti un excés
de vigor, contribueixen a disminuir la incidència d’aquesta malaltia.

Presseguer i nectarina
Grafolita
Cal protegir els empelts i els arbres joves.
Pugó
A partir del moment en que finalitzi la floració, cal observar les plantacions i tractar quan s’observin les primeres
colònies.
Monilia
Les darreres pluges i les que s’esperen, poden provocar les primeres infeccions a les flors, es recomana protegir
les varietats més sensibles al final de la floració

Noves plantacions
El material vegetal que utilitzeu per a les noves plantacions, tant de vinya com de fruiters, ha d’anar acompanyat
del corresponent Passaport fitosanitari CE.

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat
Enllaços d’interès:

Jornada de viticultura a l’Alt Penedès
DOSA3D. Sistema de càlcul del volum de caldo i de la dosi dels tractaments fitosanitaris.
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.

