Vinya
Recomanacions en vinya després d'una pedregada
Amb motiu de la pedra que ha caigut en vinyes situades en la zona d'Utiel-Requena, el Servei de
Sanitat Vegetal recomana una sèrie d'actuacions a seguir després d'una pedregada.
En primer lloc, és important tindre en compte que cada vinya pot ser un cas particular, ja que els
danys ocasionats per la pedra poden ser molt variables, depenent tant de la intensitat de la
pedregada, com de l'estat vegetatiu i susceptibilitat de la pròpia vinya.
Com a norma general i primera intervenció es recomana la realització d'un tractament fitosanitari que
afavorisca la cicatrització de les ferides. Es poden utilitzar formulats a base de folpet (només en
vinya de vinificació) o altres formulacions que continguen algun ditiocarbamat o productes cúprics
autoritzats en el cultiu. Aquest primer tractament amb un producte cicatritzant s'ha de realitzar al
més prompte possible, i a més es recomana que vaja acompanyat amb algun fungicida sistèmic
antimildiu.
Quant al maneig de la poda, a l'hora d'actuar caldrà distingir tres casos:
•
•
•

Vinyes poc afectades
Vinyes prou afectades
Vinyes molt afectades

Vinyes poc afectades:

Considerem “vinyes poc afectades” aquelles en que gran part de la vegetació està sana i queden
suficients rams com per a obtindre una collita acceptable. Continuarem tractant la vinya contra els
paràsits que el puguen afectar, i eliminarem els sarments danyats en la pròxima poda d'hivern.

Vinyes prou afectades:
Considerem “vinyes prou afectades” aquelles en
les quals ha quedat poca vegetació i algun ram. En
aquest cas, a més de realitzar el tractament
cicatritzant i mantindre els tractaments i
tècniques culturals habituals del cultiu, es
realitzarà un nou desronyat, eliminant tots els
rebrots que no presenten cap d'interés. És
important no eliminar els brots axil·lars, ja que
els nets o brots axil·lars ens aportaran una
superfície foliar necessària per a acumular
reserves de cara al pròxim any. Posteriorment, en
la poda d'hivern s'eliminaran els sarments
danyats.
Vinyes molt afectades:
Considerem “vinyes molt afectades” aquelles en les quals pràcticament no ha quedat vegetació, i
molt pocs, o cap ram. En aquest apartat distingirem dos casos:
- Si no està afectat el primer entrenuc del brot d'enguany, s'ha de podar la primera gemma axil·lar
del primer brot. Aquesta gemma ens proporcionarà bona fusta per a l'any vinent i pot donar collita,
encara que de mala qualitat. Es realitzarà un nou desronyat i no s’eliminaran els nou brots
axil·lars sobre els nous pàmpols.
- Si estan molt afectats els primers entrenucs del brot de l'any es podarà a la cega i s'eliminaran els
brots danyats amb la mà. Es realitzarà un nou desronyat, sense eliminar els nous brots axil·lars
sobre els nous pàmpols.

Silla (València), 6 de maig de 2019

