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Vinya, fruiters i palmeres
Vinya
Xarxa d’Avisos Antimíldiu
Les condicions meteorològiques actuals de manca de pluges i altes temperatures, juntament amb una fenologia
de la vinya menys sensible a la majoria de llocs de la comarca, fan que el risc d’infecció de míldiu hagi baixat
considerablement.
En aquests moments, es recomana observar les vinyes i mantenir la protecció en cas que observeu míldiu actiu
a la vegetació o als raïms, ja que en casos de forta presència de taques, les mullenes matinals són suficients per
propagar la malaltia.
A les vinyes on no s’observi míldiu, o aquest sigui sec, no cal renovar els tractaments.
És important realitzar correctament els tractaments, tractant cara per cara i dosificant adequadament els
productes utilitzats.
Corc del raïm
Franja costanera: El Vendrell, Calafell, Vilanova, etc.
El tractament tradicional a màxima eclosió amb els productes Clorpirifos i Metil clorpirifos, es recomana fer-lo
entre les dies 22 i 25 de juny.
Baix Penedès interior i zones primerenques de l’Alt Penedès, amb altituds inferiors als 200 m., com La
Múnia, Els Monjos, Gelida, Monistrol, etc.:
S’ha iniciat l’eclosió de la posta de la segona generació del corc. Ja poden aplicar-se els productes Emamectina,
Spinosad, Spinetoram i Tebufenocide. Pel producte Bacillus thuringiensis, el període òptim de tractament és el
comprès entre els dies 23 i 25 de juny.
El tractament tradicional a màxima eclosió s’haurà de fer durant la setmana vinent, en el proper avís es
concretaran els dies.
Zona central de l’Alt Penedès, amb altituds compreses entre els 200 i els 280 m., com Vilafranca, La
Granada, El Pla, etc.
S’ha iniciat la posta de la segona generació del corc en aquestes zones. Ja poden aplicar-se els productes:
Clorantraniliprol, Indoxacarb i Metoxifenocide.

Les matèries actives autoritzades i recomanades actualment en la lluita contra el corc del raïm tenen els següents
moments d’aplicació:
Moment d’aplicació
Inici del vol
Entre inici de vol i inici
d’eclosió

Inici d’eclosió

Màxima eclosió

Matèria activa
Fenoxicarb
Clorantraniliprol
Indoxacarb
Metoxifenocide
Bacillus thuringiensis (1)
Emamectina (2)
Spinosad (1)
Spinetoram
Tebufenocide
Metil clorpirifos (2) (3)

Marca comercial
INSEGAR
CORAGEN
STEWARD, EXPLICIT
RUNNER
Diverses
AFFIRM
SPINTOR
RADIANT
MIMIC

1: Autoritzat en agricultura ecològica. 2: Autoritzat el seu ús fins setembre de 2018.
3: Només formulacions autoritzades per vinya.

Malura o cendrosa
S’observen atacs en raïm en algunes varietats més sensibles, cal estar atents i tractar de manera preventiva,
principalment en aquelles vinyes habitualment més afectades.

Presseguer i nectarina
Mosca de la fruita o Ceratitis
Encara no es detecten captures, però ja poden col·locar-se els mosquers de captura massiva als camps.
Anàrsia
Està augmentant el nombre de captures, es recomana tractar a partir de que es superi el llindar de 7 adults per
trampa i setmana.
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.

Palmeres
Morrut de les palmeres
L’activitat dels adults comença a ser important. A partir d’ara poden produir-se noves colonitzacions de palmeres
sanes, pel que ens trobem en el moment apropiat per iniciar l’estratègia de lluita amb un primer tractament
preventiu. Aquesta protecció preventiva s’haurà de mantenir fins la tardor, havent-se de realitzar unes 3 o 4
aplicacions entre ara i el novembre.
És fonamental tractar la palmera des de dalt, procurant que totes les axil·les de les fulles quedin ben amerades,
ja que és allà on els escarabats realitzen la posta.
Aquesta plaga afecta, fonamentalment, la palmera canària (Phoenix canariensis).

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.

