Avís del dia: 17 de maig de 2019
Avís núm.: 9/2019

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

Avís destacat:
Carpocapsa
S’han capturat adults de carpocapsa a diferents punts de tota la demarcació. Les condicions òptimes per a
l’aparellament es van produir els dies 7 i 8 de maig a les zones fructícoles de l’Alt i el Baix Empordà.
D’acord amb la meteorologia actual es preveu que el període òptim per a un tractament amb productes
ovicides sigui del 19 al 22 de maig. La setmana vinent es corroborarà la previsió.

Pomeres i Perers:
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 del sistema
d’avisos sms. S’informa que properament s’acabarà el període d’infeccions primàries.
Pugons
Es recomana revisar les plantacions i tractar a on es detecti presència de la plaga. A les finques afectades
per Pseudococcus viburni es recomana tractar el pugó amb productes alhora eficaços contra aquesta
plaga.

Pomeres:
Fum
Es recomana mantenir cobertes amb sofre les varietats sensibles i, en cas d’observar danys, recórrer a
fungicides penetrants o sistèmics.
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Perers:
Psil·la
Es troben larves dels últims estadis (L4 i L5) i també ou blancs. Cal revisar les plantacions i tractar si hi ha
més del 10% de brots ocupats per la plaga.
Pseudomonas
Per tal de cobrir tot el període de contaminació dels borrons de flor, les finques normalment afectades
convé tractar-les amb fosetil-al o fosfonat potàssic.

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
Fins a l’enduriment del pinyol s’han de tractar amb sofre les varietats sensibles. Si s’observen taques cal
recórrer a fungicides sistèmics.
Pugó verd
S’aconsella vigilar les plantacions i, si es detecten pugons, tractar abans no es cargolin les fulles.

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

Blat:
Rovell bru
En varietats sensibles s’han detectat els primers atacs. Cal valorar realitzar un tractament durant la
setmana vinent.

Ordi:
Rovell bru:
A la zona litoral, primerenca, ja estem en gra pastos i no es recomana realitzar tractament.
A la zona interior, tardana, després d’episodis fins a gra pastós cal estar atents a l’aparició Rovell bru. Cal
que consulteu amb el vostre tècnic la necessitat de realitzar un tractament.

Colza:
Atenció als tractaments durant la floració:
Durant aquest mes la colza es troba en l’estadi fenològic de 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.

Userda:
Cuca verda (Hyperapostica Gyllenhal)
Cal estar atents a aquesta plaga. S’han detectat danys.
Com a mesures preventiva podeu avançar el dall.
Contacteu amb el vostre tècnic per tal de determinar si cal realitzar un tractament.

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
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