Estació d’avisos del Servei de Sanitat Vegetal
Informador automàtic de La Tallada d’Empordà
Avís del dia: 30 de novembre de 2022
Avís núm.: 20/2022

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

Avisos destacats
Bernat marbrejat
Els escarbats han començat a entrar en fase d’hivernació. Es recomana a tots els productors de la
demarcació que a partir d’ara revisin els possibles refugis (magatzems, casetes de reg, piles de materials
diversos, etc.) i que eliminin tots els individus que capturin.)
Restes de poda
Recordem que en aplicació de la Llei 7/2022 de 8 d’abril de “Residuos y suelos contaminados para una
economia circular”, el punt 3 de l’article 27 prohibeix la crema de restes vegetals, exceptuant aquells
cassos en que per motius fitosanitaris no existeixin altres mètodes per evitar la propagació d’una
determinada plaga o malaltia. D’aquesta manera, triturant i incorporant la matèria orgànica al sòl,
col·laborem en la recarbonització dels nostres sòls a la vegada que disminuïm emissions de CO2 a
l’atmosfera. Especialment per les restes de poda, cal introduir sistemes de trituració que evitin la crema no
justificada.
En cas que sigueu agricultors professionals i vulgueu demanar una autorització de crema, caldrà que feu
una petició genèrica a través del portal de la Generalitat i al·legueu els motius fitosanitaris que considereu
oportuns. Podeu trobar tota la informació relacionada amb aquest tema al següent enllaç. O fent una cerca
amb la frase “autorització de crema per motius fitosanitaris”.

Per a tots els fruiters:
Mosca de la fruita
Per aquelles varietats que quedin per collir, es continua capturant ceratitis. Reviseu plantacions i protegiules si supereu el llindar de 3 adults/tramp/setmana. Recordeu que acabada la collita és obligatori retirar del
camp o tirar a terra tots els fruits de rebuig i triturar-los amb una desbrossadora/picadora.
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Pomeres i Perers:
Carpocapsa
S’ha acabat el vol de carpocapsa
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.

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

Avisos destacats
Amaranthus palmeri
El Servei de Sanitat Vegetal ha detectat la presència de llavors de Amaranthus palmeri en un lot de blat de
moro per a pinso procedent de la comarca del Baix Empordà. Fins ara es desconeixia la presència d’aquesta
mala herba invasora a la zona, per la qual cosa és important extremar la vigilància de les parcel·les. En cas
de detectar-ne la presència, cal posar-se en contacte amb el Servei de Sanitat Vegetal.
Per a més informació es pot consultar el document que ha elaborat el Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural.
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Diabrotica virgifera virgifera
El Servei de Sanitat Vegetal ha detectat per primera vegada a Catalunya la
presència d’aquest organisme nociu en un camp de blat de moro a la
demarcació de Lleida. És considerada com una de les plagues més
devastadores d’aquest cereal d’estiu pel que es recomana a tots els
productors de la demarcació de Girona que vigilin les parcel·les de blat de
moro i, en cas de detectar símptomes i danys compatibles amb els que
ocasiona Diabrotica virgifera virgifera, cal contactar amb la Unitat de Sanitat
Vegetal de Girona i prendre les següents mesures:
•

Evitar el transport de terra i de productes vegetals frescos fora de les
parcel·les afectades

•

Netejar la maquinària agrícola, calçat i qualsevol altra eina abans de sortir de les parcel·les afectades

Si es confirma que l’afectació l’ha provocat aquest organisme, cal prendre les mesures fitosanitàries
indicades pel Servei de Sanitat Vegetal, entre les quals realitzar el més aviat possible tractaments
fitosanitaris durant l’estiu amb productes fitosanitaris autoritzats.
Per a més informació sobre la bilogia, símptomes i mesures a prendre per fer front a la plaga, poden consultar
la fitxa que ha elaborat el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Colza:
Cuc del filferro
En alguns camps s’han observats danys de cuc del filferro. En aquells camps que hi ha afectació, es
recomana fer rotació de cultius amb espècies menys susceptibles a la plaga o fer treballs del sòl
superficials a fi de destruir les possibles larves i ous presents en el camp de cultiu.

Unitat 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
ssv.g.daam@gencat.cat
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