Avís del dia 20 d’abril de 2018
Avís núm.: 8/2018

FRUITERS
AVÍS REALITZAT EN COL•LABORACIÓ AMB LES AGRUPACIONS DE DEFENSA VEGETAL DE
FRUITA DE GIRONA

Avís destacat:
Foc bacterià
Recordem que cal comunicar prèviament al Servei de Sanitat Vegetal si es realitzen podes, aclarides o
qualsevol tipus de maneig que pugui eliminar símptomes sospitosos en qualsevol plantació dels municipis
afectats per foc bacterià. També cal comunicar arrencades, plantacions o trasllat de planta.
Es recomana a tots els productors de la demarcació que revisin les seves plantacions i si s’observa algun
símptoma sospitós no tocar-lo, marcar l’arbre i avisar al tècnic corresponent o al Servei de Sanitat Vegetal
(972454310) per procedir a treure la mostra i portar-la a analitzar.

Pomeres i Perers:
Fenologia
La majoria de varietats estan en plena floració i les més primerenques estan acabant-la.
Motejat
La xarxa de predicció de risc de motejat dóna informació diària de l’evolució de la malaltia al contestador
telefònic 972.78.03.38. Entre setmana aquesta mateixa informació es facilitarà a través de
www.ruralcat.net i del sistema d’avisos sms.
Carpocapsa
Es probable que el vol s’iniciï a partir de principis de la setmana vinent.
Pugons
Acabada la floració recomanem revisar les plantacions i tractar a on es detecti presència de la plaga.
Fum
Per evitar les infeccions primàries recomanem mantenir cobertes amb sofre les varietats sensibles i en cas
d’observar danys recórrer a fungicides penetrants o sistèmics.
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Presseguers:
Grafolita
Cal tractar allà a on es capturin més de 15 adults per trampa i setmana.
Arrufat
Cal tractar amb fungicides específics després de pluges.
Fum
Cal protegir les varietats sensibles amb sofre.
Pugó verd
S’aconsella vigilar les plantacions i, si es detecten pugons, tractar abans no es cargolin les fulles.

Cirerers:
Trips
És important no realitzar tractaments durant la floració, per tal de protegir la fauna auxiliar i els insectes
pol·linitzadors. Però en aquelles varietats més sensibles als trips, com ara l’starking, cal revisar les
plantacions i si es detecta la seva presència recomanem un tractament.
Pugó negre
Cal estar atents aquesta plaga. Si a la caiguda de pètals observeu més de un 3% de brots afectats podeu
realitzar un tractament. Si la incidència és més baixa o localitzada, recomanem fer tractaments localitzats
per intentar minimitzar els danys sobre la fauna auxiliar.
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CULTIUS EXTENSIUS:
AVÍS REALITZAT EN COL•LABORACIÓ AMB LES AGRUPACIONS DE DEFENSA VEGETAL DE
CONREUS EXTENSIUS DE GIRONA

Colza:
Atenció als tractaments durant la floració:
Durant aquest mes la colza es troba en l’estadi fenològic de floració. S’ha detectat mortalitat d’abelles en
algunes zones properes a camps de colza en floració. Es recorda que molts productes fitosanitaris queden
prohibits durant aquesta època. En aquest sentit, cal seguir les indicacions del full de registre del producte
i, en cas de dubte, consulteu-ho al vostre tècnic assessor, d’ADV o al servei de Sanitat Vegetal.

Ordis :
Rincosporiosi:
Degut a les pluges persistents d’aquests darrers dies ha augmentat el risc de tenir infeccions. Aquestes
poden ser severes segons varietat i zones. S’han detectat els primers símptomes en algunes parcel·les..
En ordis encara és un bon moment per fer aplicacions fitosanitàries. Estigueu atents a com evoluciona el
cultiu.

Ordis i blats:
Heminthosporiosis :
S’han detectat els primers símptomes en algunes parcel·les. Cal estar atents i consultar al vostre tècnic
assessor, d’ADV o al servei de Sanitat Vegetal.
Rovell groc i rovell bru (Puccinia striiformis)
La pluviometria persistent i la temperatura fresca poden afavorir les infeccions de rovell groc. Cal que
vigileu les vostres explotacions sobretot en aquelles que l’any 2017 vàreu tenir problemes.
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INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA:
Webs d’interès:
WEB DARP SANITAT VEGETAL: Web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació on podeu trobar més informació.

Dosa3d: Sistema de càlcul del volum de caldo i de la dosi dels tractaments fitosanitaris.
Servei de Sanitat Vegetal a Girona (972 45 43 10)
Unitat de Sanitat Vegetal a Girona
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
17486 Castelló d’Empúries
Sanitat Vegetal Girona
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