Subestació d’Alella
Avís del 14 de juny de 2021

Vinya
Míldiu
Tot i que ens trobem en un moment sensible de la fenologia, les condicions meteorològiques que s’estan
donant i les que s’esperen pels propers dies, fan que el risc d’atac de míldiu sigui baix, per la qual cosa no
es recomana realitzar cap tractament antimíldiu.
Recordem que encara és vigent el premi de 70 € per que qui localitzi la primera taca de míldiu. Si en trobeu
alguna, no l’arrenqueu del cep i aviseu al Servei de Sanitat Vegetal, al telèfon 692 084 101.
Malura o cendrosa
Davant l’alerta del Servei Meteorològic de Catalunya sobre les altes temperatures que s’estan produint i que
es preveu segueixin durant els propers dies, per tal d’evitar el risc de fitotoxicitat, s’aconsella no aplicar sofre
en pols mentre l’allargui aquesta situació.
És preferible reprendre les aplicacions un cop es normalitzin les temperatures
Esporgat i despampolat
Les condicions d’altes temperatures i manca de pluges i humitats que estem patint els darrers dies, són poc
habituals per a l’època de l’any.
En previsió del risc de que aquesta situació pugui allargar-se durant les properes setmanes, es recomana
no realitzar despampolats i esporgats excessivament intensos que deixin els raïms desprotegits, per tal
d’evitar l’escaldat dels mateixos.
INFORMACIÓ IMPORTANT REFERENT A L’EMMAGATZEMATGE DELS PRODUCTES FITOSANITARIS
El passat 10 de maig es va publicar el Real Decreto 285/2021, que modifica la normativa d’ús sostenible de fitosanitaris i que
entrarà en vigor el 10 de novembre de 2021.
L’article 4 d’aquesta normativa, fixa les condicions generals per a l’emmagatzematge de productes fitosanitaris d’ús professional
i prohibeix l’emmagatzematge de productes fitosanitaris que hagin estat retirats, estiguin caducats o no estiguin
autoritzats, cosa que significa que la seva tinença serà sancionable.
Podeu consultar aquesta normativa al següent enllaç:
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7689.pdf

Podeu trobar més informació al web del Departament www.gencat.cat/agricultura/sanitat
Enllaços d’interès: 1er. Simposi de Viticultura Regenerativa
Informació facilitada per l’informador automàtic de Vilafranca del Penedès
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.

