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AVÍS REALITZAT EN COL•LABORACIÓ AMB LES AGRUPACIONS DE DEFENSA VEGETAL
DE VINYA, OLIVERA I HORTA DE GIRONA

VINYA
Flavescència daurada
Tingueu present que per evitar-ne la introducció i propagació al nostre territori, cal que en les noves
plantacions utilitzeu únicament planter emparat amb el preceptiu Passaport Fitosanitari CE.

Confusió sexual
Un cop acabada la campanya, cal retirar els difusors de confusió sexual per tal de no deixar residus a la
vinya. Durant la poda és un bon moment per fer-ho. El vostre distribuïdor us indicarà, en cada cas, on
s’han de dipositar els difusors recollits.

Malalties de fusta
Les ferides que es produeixen en realitzar la poda constitueixen possibles vies d´entrada dels fongs
causants de les malalties de la fusta en vinya.
Actualment no existeixen productes curatius eficaços per combatre aquestes malalties.
Per tal de reduir el seu impacte es recomana aplicar les següents mesures:
-

Podar aviat les vinyes més afectades
Eliminar i destruir els braços i els ceps morts
Fer una poda racional, intentant minimitzar la realització de ferides grosses.
Evitar períodes plujosos o humits per realitzar la poda
Aplicar algun producte protector sobre les ferides de poda
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OLIVERA
Mosca de l’oliva
Es recomana realitzar la collita el més aviat possible.

Fongs en general i Repilo.
Es recomana realitzar un tractament per tal de cobrir les possibles ferides després de la collita i
dificultar l’establiment de diferents patologies.

HORTA
Mildiu
Amb les darreres pluges s’està incrementant la presencia d’aquest fon en cultius com ara l’enciam, la ceba
el porro i el calçot.
Es recomana fer plantacions poc denses per tal d’afavorir la ventilació i procurar un bon drenatge del
terreny.

Cuques i xinxes a crucíferes
Xinxes: L’atac d’aquest insecte en planta jove pot arribar a defoliar-la completament.
Cuques: varies larves defoliadores que poden afectar a varis cultius. Es poden fer tractaments amb BT
kurstaki i aizawai, recomanable abans del transplantament.
Puçot: En un primer atac poc intens es pot provar amb extractes repel·lents. En cas de no ser suficient,
consultar productes autoritzats.

Septoria (Septoriosis apii)
Fong que afecta al cultiu de l’api, i que és afavorit pel temps fresc i humit. Apareixen taques
marronoses a les fulles perdent el valor comercial. Es recomana rotació de cultius i l’aeració del cultiu.
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PARCS I JARDINS
Morrut de les palmeres i Eruga barrinadora
A principis de desembre s’ha de fer el cinquè tractament contra el morrut.
Els mesos de desembre i gener són els més adequats per realitzar la poda de les palmeres, si es
realitzen ferides fora d’aquest període l’olor que se’n desprèn pot atraure aquestes plagues.
Si apareixen símptomes d’atac cal realitzar un tractament de xoc per evitar la seva dispersió i destruir,
ràpidament, els trossos afectats per trituració en un abocador-gestor autoritzat per tractar restes de
jardineria i forestals.

Eruga defoliadora del boix
La darrera generació està disminuint. En aquest sentit es preveu que a partir d’ara la presència d’adults
i fases larvàries de la Cydalima perspectalis retrocedeixi.

Bernat marbrejat
Aquesta nova xinxe invasora hiverna a l’interior de les cases i construccions. Es demana a totes les
persones que la detectin que avisin al Servei de Sanitat Vegetal, al 972 45 43 10.

Processionària del pi
En el cas de detectar la presència de la plaga cal fer un tractament el més ràpid possible. A mesura
que les erugues siguin més grans i les bosses més visibles els danys s’incrementaran i l’eficàcia dels
tractament anirà disminuint.
Per controlar la plaga en petites superfícies, el millor procediment és tallar els brots que portin les
primeres colònies i destruir-los, d’aquesta manera evitarem la realització de tractaments fitosanitaris
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