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Avís 11/2021
Cultius:

Vinya, olivera

Les malalties de la fusta de la vinya (MFV) produeixen alteració de la fusta (necrosis, podridura tova...)
provocant danys al sistema vascular i la mort del cep a mig-llarg termini. Una de les eines fonamentals
per reduir el seu impacte és la poda de respecte i planificar-la de manera correcta.
Època de poda: El major risc d’infecció es produeix al Febrer-Abril. Les condicions climàtiques són
més favorables pel fong i n’hi ha més quantitat d’espores infectives. Si avancem la poda al NovembreGener la possibilitat d’infecció es redueix.
Moment de la poda: Evitar els dies amb humitats altes o amb previsions de pluja.
Poda de respecte:
- Reduir el número de talls → Menys possibilitat d’infecció.
- Realitzar els talls menys pròxims al braç → Retardem la infecció.
- Deixar fusta de protecció → Si respectem un volum de fusta (2 dits d’alçada) com a cons de
dessecació el fong infectarà el tall però no li donarà temps a arribar als conductes de saba.

-

Respectar el flux de saba → Tindre en compte afavorir la continuïtat del flux de saba per tal
d’allargar la vida del cep.

Més info sobre l’escola italiana de poda Simonit & Sirch:
https://www.vilaviniteca.es/blog/es/simonit-y-sirch-los-pioneros-de-la-poda-para-el-bienestar-de-la-vid/

-

Podar per separat ceps malalts i ceps sans i desinfectar eines de poda.

Protegir les ferides de poda:
- Abans de les 48h després del tall.
- Productes registrats:
o SISTEMA TESSIOR → Boscalida+Piraclostrobin. L’aplicació s’ha de fer amb motxilla
especial disponible a AGRODOMENYS. És un sistema molt efectiu.
o ESQUIVE WP → Trichoderma atroviride (soca I-1237). Producte ecològic, es pot aplicar
amb atomitzadora i sense preparació prèvia del producte. Rang temperatura per a que
actuï >10°C.
o BLINDAR → Trichoderma asperellum (soca ICC012) + Trichoderma gamsii (soca ICC080).
Producte ecològic, es pot aplicar amb atomitzadora i necessita una preparació prèvia
del producte el dia anterior. Rang temperatura per a que actuï >15°C.
o VINTEC → Trichoderma atroviride (soca SC1). Producte ecològic, es pot aplicar amb
atomitzadora i sense preparació prèvia del producte. Rang temperatura per a que actuï
>10°C. L’únic producte que té registre per a vivers.
Gestió de les restes de poda: Possiblement l’eina més efectiva és gestionar correctament les restes
de poda. Picar o cremar sarments no és suficient (no eliminem les espores). S’ha d’intentar picar i
incorporar-los al sòl (enterrar els sarments). Per malalties com Eutipiosi i Botryosphaeria és
convenient eliminar els braços morts.

Referent a l’Ajut de Sistemes Alternatius a la Lluita Química (feromones) s’ha aprovat un any de
pròrroga de l’ajut per la compra dels paquets de feromones (campanya 2022).

Aquest tractament es força important i molt recomanable especialment en finques on s’han trobat
danys els darrers anys i degut a les pluges dels darrers dies.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa
Vegetal de Tarragona. Podeu trobar més informació al web del Departament:
www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Es recorda que a la Cooperativa podeu trobar tot el material i productes fitosanitaris que necessiteu.
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