DETECCIÓ I ACTUACIÓ EN LA LLUITA CONTRA:

COM S’HA D’ACTUAR?
És responsabilitat del propietari de la palmera mantenir-ne el bon estat
fitosanitari i, per tant, actuar d’acord amb la normativa vigent. Si ets
propietari d’una palmera i observes algun d’aquests danys pots contactar
amb:
- L’Assistència Tècnica de l’Ajuntament de Palma, a través del correu
electrònic picudorojo@palma.es o al telèfon 971.764.800 (dilluns i dimecres
d’11 a 13 h i divendres de 12 a 13 h)
- Un professional autoritzat que sabrà com actuar (enllaç d’empreses
autoritzades:
www.caib.es/sites/sanitatvegetal/ca/empreses_de_serveis_de_tractament
s_fitosanitaris-48801)
- Sanitat Vegetal de la Conselleria d’Agricultura (669.765.440 - 647.348.894,
sanitatvegetal@dgagric.caib.es)
En qualsevol cas, s’ha d’avisar que la palmera està afectada, ja sigui a
l’Ajuntament de Palma o a la Conselleria d’Agricultura. Es tracta d’un tràmit
ràpid i fàcil que pot fer el propietari o l’empresa autoritzada contractada per
a fer l’actuació.
PODES DE PALMERES SANES
S’ha de tenir en compte que les podes de palmes verdes desprenen olors que
són captades pels insectes. És per això que és recomanable fer les actuacions
de poda l’hivern, quan la plaga presenta menys activitat, així com aplicar un
tractament fitosanitari seguidament.
Les restes de poda han de ser destruïdes per algun dels següents
procediments autoritzats:
- Incineració. Gratuïta a planta incineradora exclusivament per a restes
afectades, amb autorització prèvia de la Conselleria o l’Ajuntament de Palma.
- Enterrament, embolicament i fumigació, trituració.
MESURES DE CONTROL FITOSANITARI
Si tens palmeres és recomanable dur a terme tractaments fitosanitaris
preventius per a mantenir els exemplars lliures de plaga, cada 45 dies entre
març i novembre, o bé seguint el següent calendari:
- Palmeres canàries. 6 tractaments: març, abril, maig, juny, juliol-agost,
setembre i octubre.
- Palmeres datileres i washingtònies. 5 tractaments: abril, juny, juliol-agost,
setembre i novembre.
MATÈRIES ACTIVES AUTORITZADES:
Abamectina 1,8% [EC] P/V (en endoteràpia), Fosmet 50% [WP] P/P,
Steinernema carpocapsae i Acetamiprid 20% [SG] P/P.
S’espera que durant l’any 2019 s’autoritzin els productes Beauveria
bassiana 203 i Emamectina en endoteràpia.
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EL MORRUT ROIG DE LES PALMERES
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1970)

El morrut roig de les palmeres és un escarabat que afecta diverses espècies
de palmeres, però especialment palmeres canàries (Phoenix canariensis) tot
i que darrerament s’ha observat una migració d’atacs cap a palmeres
datileres (Phoenix dactylifera). D’altra banda, cal dir que s’han detectat
també exemplars de Chamaerops humilis, Trachycarpus spp. i Washingtonia
spp. afectats per morrut.
Des de la detecció del morrut per primera vegada a Mallorca l’any 2006, la
plaga s’ha anat dispersant per tota l’illa. Com que ja està tan estès per tot el
territori, el morrut ja és conegut per la majoria de la població i s’ha anat
actuant en la seva contenció, ja sigui eliminant exemplars com aplicant
mesures culturals o fitosanitàries.
L’Ajuntament de Palma fa una estratègia de control conjunta publicoprivada. En concret, està realitzant tractaments fitosanitaris preventius a
totes les palmeres municipals i també està fent el seguiment de palmeres
d’altra titularitat. D’aquesta manera es lluita per a eliminar la plaga des del
cor de la ciutat cap a l’exterior. L’objectiu és tenir zones lliures de morrut i
mantenir el patrimoni arbori de la ciutat. Per a això s’intervé sobre
particulars, amb la finalitat d’evitar que les palmeres d’àmbit privat puguin
ser un reservori on la plaga es multipliqui i es dispersi de nou.

L’ERUGA BARRINADORA
Paysandisia archon (Burmeister, 1880)
La Paysandisia és una papallona que assoleix una envergadura de 8-10 cm
amb les ales desplegades. Les seves larves, de color blanc esgrogueït i
allargades, s’alimenten de palmeres, sobretot de garballons (Chamaerops
humilis) però també s’han trobat casos a Phoenix canariensis, Washingtonia
spp. i Phoenix dactylifera.
Es tracta d’un insecte lepidòpter, originari de l’Amèrica del Sud, que va ser
detectat per primera vegada a Mallorca l’any 2002 a garballons del nord-est
de l’illa de Mallorca. La papallona pon els ous a les fulles tendres de la
palmera i d’aquests neixen les erugues. Aquestes van entrant
progressivament del tronc cap a l’ull i formen un corc. El cicle biològic pot ser
anual o bianual, depenent de si les larves procedeixen de postes a la
primavera o a la tardor. Una vegada que l’eruga ha completat el seu
desenvolupament s’embolica en un capoll per a fer la metamorfosi,
transformar-se en papallona i començar de nou el cicle.
Els darrers anys s’ha incrementat notablement el nombre de garballons
afectats a zones verdes. Almenys el 30% dels exemplars de zones
enjardinades públiques presenten algun dany. És per això que és necessari
intervenir en el control d’aquesta plaga i actuar preventivament.
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IDENTIFICACIÓ DE DANYS PER MORRUT A WASHINGTÒNIA
(Washingtonia spp.)

Pèrdua de simetria

Pèrdua de verticalitat i abatiment

Mossegades o retalls a palmes
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Mossegades a fulles joves
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Danys a fulla

Danys a l’estípit

Abatiment de palmes
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RISC EN L’ESTABILITAT DE LES PALMERES PER DANYS DE MORRUT

Danys a fulla: apareixen forats seguint la mateixa
línia del ventall de la fulla. Aquests són provocats
quan l’insecte corca la fulla plegada i es mostren
en desplegar-se.

Danys a l’ull: a la part exterior de l’ull es poden
veure deposicions de fibres ingerides per l’insecte,
que juntament amb la melassa formen un serradís
cristal·litzat molt fàcil de reconèixer. Una altra
dany intern a l’ull es pot observar quan les fulles
més tendres i plegades s’eixuguen i són fàcils
d’extreure amb els dits o bé s’observen corcs a la
base del raquis de les fulles.

Caiguda del tronc podrit
Mossegades en fulles desplegades

Exúvia a palmera canària. Foto: ©
D. Olmo

Caiguda de la valona
Danys avançats: es pot veure el garballó totalment
col·lapsat.

Perill de caiguda damunt
vianants
Galeries de sortida d’adults

