Estació d’avisos del Servei de Sanitat Vegetal
Informador automàtic de Castelló d’Empúries

Avís del dia 20 de juny de 2018
Avís número : 22/2018

AVÍS REALITZAT EN COL•LABORACIÓ AMB LES AGRUPACIONS DE DEFENSA VEGETAL
DE VINYA, OLIVERA I HORTA DE GIRONA

VINYA
Oïdi
Quan s’arriba a l’estadi de mida pèsol és un moment apropiat per tractar preventivament contra
aquesta malaltia.
Recomanem tractar amb sofre en pols, que també té bona eficàcia contra els àcars en general.

Míldiu
Les condicions meteorològiques dels darrers dies no han estat favorables pel desenvolupament de la
malaltia; tot i així a les vinyes afectades el risc de reinfeccions persisteix.
Es recomana mantenir la protecció si s’observa míldiu actiu a la vegetació o als raïms.
En aquelles vinyes sense afectació activa no caldrà renovar els tractaments mentre no hi hagi
condicions meteorològiques favorables al desenvolupament de la malaltia.

Podridura gris
Abans de tancar el raïm és el moment adequat per realitzar un tractament preventiu. Cal mullar molt bé
els ceps per les dues bandes i procurar que el producte es fiqui dins del raïm.

Corc del raïm
Ens trobem en ple vol de la segona generació. Els productes recomanats tenen els següents períodes
d’aplicació:
•
Des del dia 22 fins el 24 de juny tractar amb metoxifenocide, indoxacarb o clorantraniliprol.
•
Des del dia 26 fins el 28 de juny tractar amb tebufenocida, spinosad, spinetoram, emamectina o
Bacillus thuringiensis.
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Flavescència daurada
Totes les vinyes de l’Alt i el Baix Empordà estan obligades a realitzar un tractament contra l’insecte
vector d’aquesta malaltia (Scaphoideus titanus) entre el 21 i el 27 de juny.

HORTA
Taques negres bacterianes (Pseudomonas)
Bactèries que es desenvolupen en temperatures no massa altes i humitats elevades, tal com s’ha doant
darrerament. Al augmentar les temperatures s’aturarà la proliferació, que ve donada per la pluja o reg i que
es conserven en les restes dels cultius i altre plantes.

Mildiu
Malaltia fúngica que ha estat afavorida per aquest període de pluges que s’estan donant els darrers dies.
Eviteu plantacions molt denses, l’excés de nitrogen i els drenatges deficients.
Alterneu matèries actives per al seu control. Tingueu cura de realitzar una polvorització correcta,
assegurant la màxima adherència del producte a les fulles.

Puntes Cremades (Stemphyllium spp)
Aquesta malaltia s’observa en ceba o al porro quan les puntes de les fulles s’esgrogueeixen i
enfosqueixen, a la vegada que avança l’afectació cap a la base de les fulles. S’accentua amb humitats
elevades. Es recomanen regs poc abundants i marc de plantació espaiats i fer rotació de cultius ja que
la malaltia pot romandre al sòl molt de temps.

Septoria (Septoriosis apii)
Malaltia fúngica que afecta al cultiu de l’api, i que és afavorida pel temps fresc i humit. Apareixen
taques marronoses a les fulles perdent el valor comercial. Es recomana rotació de cultius i l’aeració del
cultiu.
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Pugó
Trobem afectació d’aquest insecte en carbassó, pebrot i cogombre dins d’hivernacle i en enciam, faves
i altres cultius a l’exterior. Afecten majoritàriament als brots tendres o al revers de les fulles. En cas de
no ser suficient l’acció de la fauna auxiliar, haurem de recórrer a tractaments amb sabó potàssic o
neem.

Rovell
S’han detectat alguns casos en cultius d’all i faves. En cas d’augment caldrà tractar per frenar la
proliferació.

PARCS I JARDINS
Morrut de les palmeres i Eruga barrinadora
A finals de juny s’ha de realitzar el segon tractament preventiu contra l’eruga barrinadora i a principis
de juliol contra el morrut.
Si apareixen símptomes d’atac cal realitzar un tractament de xoc per evitar la seva dispersió.
Només es poden tallar palmeres afectades i cal destruir ràpidament els trossos per trituració en un
abocador-gestor autoritzat per tractar restes de jardineria i forestals.

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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