Avís del dia: 17 de novembre de 2017
Avís núm.: 30/2017

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 durant tota la tardor 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. A partir d’ara, i durant
tota la tardor, és molt recomanable eliminar les refloracions que es puguin produir.

Per a tots els fruiters:
Mosca de la fruita
Les poblacions d’adults es concentren a les parcel·les pendents de collir i en alguns casos són molt altes.
Recomanem instal·lar captura massiva en aquestes parcel•les. Els llindars de tractament són de 35
adults/trampa/setmana amb captura massiva i 7 amb lluita exclusivament química. Acabada la collita és
obligatori retirar del camp o tirar a terra tots els fruits de rebuig i triturar-los amb una
desbrossadora/picadora.

Pomeres i perers:
Tractaments a caiguda de fulla
Per ajudar a cicatritzar les ferides de la base dels pecíols i dificultar l’entrada de patògens, recomanem fer
tractaments amb sals de coure, el primer al 60 i el segon al 100% de fulles caigudes.
A les plantacions del focus de seguretat del Foc Bacterià és imprescindible fer aquests dos tractaments.
A les varietats de pomera sensibles a xancres es recomana utilitzar "caldo Bordelès".

CULTIUS EXTENSIUS:
AVÍS REALITZAT EN COL•LABORACIÓ AMB LES AGRUPACIONS DE DEFENSA VEGETAL DE
CONREUS EXTENSIUS DE GIRONA

Arròs:
Cargol poma (Pomacea insularum)
L’any 2015 es va detectar cargol poma en una parcel·la d’arròs a la zona de Pals. Recomanem revisar les
vostres plantacions. Si observeu algun individu o posta sospitosa, aviseu al vostre tècnic o al Servei de
Sanitat Vegetal (972454310)
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