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Cultius: FRUITERS I CONREUS EXTENSIUS

Per a tots els fruiters:
Plagues i malalties que cal combatre durant l’hivern
Aprofitant les feines d’esporga recomanem tallar i cremar els brots i les branques amb símptomes
de fum i xancres i eliminar les erugues de zeuzera de l’interior de les galeries actives.
Plagues que cal avaluar durant l’esporga.
Poll de San José: escuts de nimfes localitzats particularment a les parts altes dels arbres.
Pugó llanut: colònies a les clivelles del coll de l'arbre i de les arrels.
Aranya roja: postes als punts d'inserció de branques, branquillons o borrons.
Les dades obtingudes d’aquestes avaluacions, més les observacions fetes durant la darrera collita
sobre danys de corcs de la fruita (carpocapsa, grafolita i anàrsia) i rosegadors de la pell
(pandemis), entre d’altres, ens permetran establir l'estratègia fitosanitària més adient a dur a terme
en la propera campanya.

Pomeres i perers:
Tractaments a caiguda de fulla
Per ajudar a cicatritzar les ferides de la base dels pecíols i dificultar l’entrada de malalties,
recomanem fer el segon tractament amb oxiclorur de coure quan hagin caigut el 80% de les fulles.
A les plantacions del focus de seguretat del Foc Bacterià és del tot necessari fer aquests
segon tractament.
A les varietats de pomera sensibles a xancres es recomana utilitzar "caldo Bordalès".
Foc bacterià
El focus de 2013 està oficialment eradicat. Tanmateix, recomanem revisar les plantacions i si
observeu algun símptoma sospitós, no el toqueu, marqueu l’arbre i aviseu al vostre tècnic o al
Servei de Sanitat Vegetal (972454310) per procedir a treure la mostra i portar-la a analitzar.

Es recorda que el material vegetal destinat a noves plantacions ha d’anar emparat pel Passaport
fitosanitari CE-ZP i que els agricultors que realitzin plantacions de pomera i perera, han de
conservar aquest passaport durant un mínim de 3 anys.

Cultius extensius:
Cereals d’hivern
Llavor tractada
Cal incloure en el quadern d’explotació el producte fitosanitari utilitzat per a tractar les llavors.

Colza:
Eruga de la col (Pieris brasicae)
Eruga defoliadora que pot provocar atacs puntuals en els primers estadis de creixement de la colza.
Revisar els sembrats.

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

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat
Enllaços d’interès:
Informació i video sobre el morrut de les palmeres
Informació sobre la nova legislació de l’ús sostenible de productes fitosanitaris:
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