Avís del dia 8 de juny de 2018
Avís núm.: 16/2018

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

Avís destacat:
Foc bacterià
Es recomana a tots els productors de la demarcació que revisin les seves plantacions i si s’observen algun
símptoma sospitós cal 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:
Carpocapsa
S’ha arribat al màxim vol de primera generació. Es recomana tractar amb productes larvicides allà a on es
capturin més de 2 adults per trampa i setmana.
Pandemis
Es manté el vol de primera generació. En les finques a on es capturin més de 15 adults per trampa i
setmana, es recomana tractar al naixement de les larves, que es preveu a finals de juny.
Pugons
Estan augmentant les colònies de pugó llanós. Recomanem revisar les plantacions i tractar allà on les
colònies o la seva melassa puguin malmetre directament la fruita.
Pseudococcus viburni
S’està produint la migració de la plaga cap a les branques i fruits. Ja s’han trobat individus a les parts altes
dels arbres. A les parcel•les afectades, es recomana tractar amb Espirotetramat durant la primera
quinzena de juny.
Motejat
S’informa que s’està acabant el reservori d’espores a totes les estacions de control de Girona i, per tant, el
risc de patir infeccions primàries. A partir d’ara es seguiran les infeccions secundàries mitjançant el model
de Mills. 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.
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Pomeres:
Fum
Es veuen brots amb danys. Es recomana mantenir cobertes amb sofre sempre que les temperatures no
sobrepassin els 28ºC les varietats sensibles i, en cas d’observar danys, recórrer a fungicides penetrants o
sistèmics.

Perers:
Psil·la
Es veuen tots els estadis tot i que la pressió de la plaga no es tant gran com altres anys. Cal revisar les
plantacions i tractar si hi ha més del 10% de brots ocupats per la plaga, afegint-hi un dissolvent de
melassa. Recordem que cal restar dels brots ocupats per la plaga aquells que estiguin colonitzats per
fauna útil.
Stemphylium vesicarium
Estem en període favorable a la malaltia. Les finques normalment afectades convé mantenir-les protegides
amb fungicides específics.

Presseguers:
Grafolita
Està iniciant-se el vol de segona generació. Només cal tractar allà a on es capturin més de 15 adults per
trampa i setmana.
Fum
Fins a l’enduriment del pinyol s’han de tractar amb sofre les varietats sensibles. Si s’observen taques cal
recórrer a fungicides sistèmics.
Anarsia
Cal vigilar els brots en creixement. Es recomana tractar en cas de detecció de danys o si es capturen més
de 7 adults per trampa i setmana.
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Cirerers:
Mosques de la cirera
Per a totes les varietats, recordeu respectar sempre els terminis de seguretat.
Després de les humitats d’aquests darrers dies, és important que mantingueu protegits els cirerers.
Recordeu que el període de més susceptibilitat és durant la maduració.

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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