Avís del dia: 08 de juny de 2021
Avís núm.: 07/2021
AVÍS REALITZAT EN COL•LABORACIÓ AMB LES AGRUPACIONS DE DEFENSA VEGETAL DE
FRUITA I CULTIUS EXTENSIUS DE GIRONA

Pomeres i perers:
Carpocapsa
Properament s’arribarà al moment de màxim vol de primera generació de carpocapsa.
Pugons
Enguany s’han detectat colònies importants de pugó gris i verd. 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.
Pseudococcus viburni
Les colònies d’aquest pseudocòccid estan actives. A partir de la setmana vinent, es començarà a produir la
migració de les fases nimfals des dels refugis hivernals cap als fruits, moment en que serà recomanable
realitzar un tractament amb espirotetramat, però només en les parcel·les amb incidència alta de la plaga.

Pomeres:
Fum
Es recomana mantenir cobertes amb sofre les varietats sensibles i, en cas d’observar danys, recórrer a
fungicides penetrants o sistèmics.

Perers:
Psil·la
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.
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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:
Drosophila suzuki
Per a totes les varietats, recordeu respectar sempre els terminis de seguretat establerts per a cada producte
fitosanitari.
Recordeu que el període de més susceptibilitat és durant la maduració.
Aquells camps que ja s’hagin collit, recordeu que retirar la fruita feta malbé per tal de reduir les poblacions
de mosca és una molt bona mesura .
El recompte d’individus determinarà si cal realitzar un tractament.

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

Desherbatge mecànic
Durant el mes de juny, en funció de l’estat fisiològic del conreu i de les plantes adventícies, de l’estat del sòl
i de la climatologia, sol ser un bon moment per controlar les males herbes mitjançant mètodes mecànics,
com per exemple mitjançant la grada de pues flexibles. Es recorda que el Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural està portant a terme assajos demostratius per avaluar l’eficàcia d’aquestes
estratègies de control sense herbicides.
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Blat de moro:
Cucs grisos
S’han observat cucs grisos en parcel·les de blat de moro. És recomanable fer un tractament al final del
dia quan es detecten els primers símptomes. El control de les herbes adventícies del cultiu impedeix que
l’adult faci la posta.

Helicoverpa
S’ha detectat el primer vol d’helicoverpa. Els danys els provoquen les erugues de la segona generació
en alimentar-se de les sedes de la panotxa. Hi ha insectes del gènere Orius que depreden ous
d’helicoverpa pel que la seva presència en el cultiu pot ajudar a reduir les afectacions de la plaga.

AVÍS IMPORTANT
INFORMACIÓ IMPORTANT REFERENT A L’EMMAGATZEMATGE DELS
PRODUCTES FITOSANITARIS
El passat 10 de maig es va publicar el Real Decreto 285/2021, de 20 d’abril, por el que
se establecen las condiciones de almacenamiento, comercialización, importación o
exportación, control oficial y autorización de ensayos con productos fitosanitarios i es
modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de setembre, por el que se establece el
marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
Aquesta normativa entrarà en vigor el 10 de novembre de 2021.
L’article 4 d’aquesta normativa, fixa les condicions generals per a l’emmagatzematge
de productes fitosanitaris d’ús professional i prohibeix l’emmagatzematge de
productes fitosanitaris que hagin estat retirats, estiguin caducats o no estiguin
autoritzats. La seva tinença constituirà una infracció administrativa.
Podeu consultar aquesta normativa al següent enllaç:
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7689.pdf

Unitat de Sanitat Vegetal a Girona (972 45 43 10)
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Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
17486 Castelló d’Empúries
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