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Vinya i fruiters
Les pluges d’ahir no van arribar al Penedès. Només destaquen 9,8 l/m2 a Font-rubí, 6,5 a La Bisbal del
Penedès i 5,4 a La Llacuna. A la resta d’estacions les quantitats recollides han estat inferiors als 3 l/m2.

Vinya
Xarxa d’Avisos Antimíldiu
El risc d’infecció de míldiu és baix, per la qual cosa no es recomana realitzar cap tractament antimíldiu.
Corc del raïm
Franja costanera: Vilanova, El Vendrell, etc.
Ens trobem en període de posta de segona generació.
Zona central de l’Alt Penedès.
S’ha iniciat el vol de la segona generació del corc, ja pot aplicar-se el producte fenoxicarb
Els productes recomanats pel seu control tenen els següents moments d’aplicació:

*: Autoritzat en agricultura ecològica

Malura o cendrosa
Als llocs més avançats i a les varietats més sensibles, tracteu si observeu presència de malura als raïms.
Per a les zones més tardanes, que encara es troben en floració, es recorda que és un moment de la fenologia
que és important protegir.

Avisos de vinya per WhatsApp
Si voleu rebre els avisos de l’Estació d’Avisos de Vilafranca del Penedès per WhatsApp, ho podeu sol·licitar omplint el
següent Formulari d’inscripció

IMPORTANT: Per rebre correctament els missatges cal afegir a la vostra agenda de contactes el número
de telèfon 692 084 101.

Presseguer i nectarina
Ceratitis o mosca de la fruita
Per qui utilitzi la tècnica de la captura massiva, ja poden instal·lar-se els mosquers a les finques. De moment
encara no s’han iniciat els vols.
Oidi
El període de sensibilitat del fruit a aquesta malaltia va entre la caiguda del collarí i l’enduriment del pinyol. Cal
tenir-ho en compte en aquelles varietats més sensibles i als camps amb antecedents. Es recomana alternar les
famílies químiques dels productes que utilitzeu, per tal de prevenir l’aparició de resistències.

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.

