
 

BUTLLETÍ Nº3: BAIX PENEDÈS 

15 de maig de 2015 

Vinya, cirerer i presseguer    
Vinya 

Xarxa d’Avisos Antimildiu  

Fins el moment s’han localitzat taques de míldiu a La Múnia, St. Pau d’Ordal, St. Sadurní, El 
Vendrell, St. Jaume dels Domenys, Masquefa, Albinyana i Lavern. 

La presència de taques a tot el llarg de la comarca, juntament amb l’estat fenològic d’alta sensibilitat 
en que es troba la vinya en aquests moments, fan que es recomani realitzar un primer tractament 
antimíldiu preventiu, ja que les previsions meteorològiques anuncien risc de pluges per a mitjans de 
la propera setmana. 

Es recomana el tractament amb producte sistèmic del estil PEARZE TRIPLE(300Gr/HL), POMBAL 
PLUS (300Gr/HL), millor això que un tractament simple de contacte del estil oxiclorur de coure 50%. 
Si aquest és el cas aplicar a 4kg/ha. 

Malura o cendrosa 

Un moment important per protegir la vinya contra aquest fong, és durant la floració: al començament 
si feu servir productes en líquid, o en plena floració si utilitzeu el sofre en pols. Els chardonnays i les 
varietats primerenques comencen aquest estat fenològic (floració). 

Cirerer 

Drosophila suzukii 

S’han començat a detectar cireres picades en algunes zones. Cal estar atents a la presència d’aquesta plaga i 
tractar preventivament a partir del canvi de color.  

Presseguer i nectarina 

Arnàsia: Els vols són importants, es recomana protegir els arbres en formació. 

Cendrosa: Per tal de prevenir els atacs en fruit, cal protegir fins el moment d’enduriment del pinyol, 
especialment les varietats més sensibles. 

Pugó verd: En cas d’observar-se reinfeccions, es recomana renovar la protecció.  

Es recorda que a la cooperativa podeu trobar tot el material i subministres que necessiteu. 

Avís realitzat conjuntament amb el Servei de Sanitat Vegetal i les ADV’s de la zona. 

Per qualsevol dubte trucar a aquest tècnic 

Lluís Serra Antolí 
Tècnic de l’ADV CELLERS DOMENYS 
Telf. 685 10 85 68 


