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Malalties fúngiques en arròs
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•Pyriculariosi

•Helminthosporiosi

•Estudis realitzats pel DARP

•Avisos fitosanitaris DARP

•Incidència últimes campanyes
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Pyricularia grisea. Pyriculariosi
•Malaltia fúngica important arreu del món, i també al Delta de l’Ebre

•Les pèrdues de cultiu poden en funció del nivell d’atac, però poden ser molt 
importants en epidèmies molt severes
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•El fong sobreviu de forma saprofítica en el rostoll i en les llavors

•En els primers estadis de la planta amb HR elevada i Tº suau pot infectar a 
les fulles

•La infecció pot passar a la canya i al coll de la panícula

Pyricularia grisea. Biologia

•Els cicles poden continuar en 
el cultiu mentre hagi 
condicions climàtiques i teixit 
verd

•S’arriben a produir infeccions 
en el gra de les panícules

•Després de la recol·lecció, el 
fong roman en el gra i en les 
restes dels vegetals
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Pyricularia grisea. Símptomes en fulla
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Pyricularia grisea. Símptomes en coll



Bipolaris sp. Helminthosporiosi
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•Malaltia fúngica important i molt freqüent al Delta de 
l’Ebre

•Les pèrdues que pot ocasionar són el funció del nivell 
d’atac i importants en epidèmies severes

•Els símptomes poden aparèixer en qualsevol estadi del cicle de conreu en 
fulla, tija i panícula 

•Els fongs sobreviuen a les restes de cultiu de l’any anterior de forma 
saprofítica i també en llavor

•Els cicles d’infecció van avançant mentre hi hagi teixit verd i les condicions 
ambientals siguin òptimes 



Bipolaris sp. Símptomes en fulla i en gra (“moscat”)
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Estudis realitzats pel DARP 
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•Dispersió inòcul

•Eficàcia equips de tractament de productes fitosanitaris

•Susceptibilitat varietal 

•Avisos fitosanitaris DARP



Dispersió d’inòcul
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Eficàcia equips de tractament de productes fitosani taris

11Font: DARP, Dossier tècnic nº12. Maig 2006



Susceptibilitat varietal

12Font: DARP, Dossier tècnic nº12. Maig 2006



divendres, 1 febrer 
de 2019
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Avisos fitosanitaris: Xarxa seguiment malalties fún giques

�Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal del DARP
� Xarxa de seguiment de malalties fúngiques al Delta de l’Ebre
� Recollida de dades (Tª, HR, captura d’inòcul i susceptibilitat 

varietal)



divendres, 1 febrer 
de 2019
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�Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal del DARP
� Xarxa de seguiment de malalties fúngiques al Delta de l’Ebre
� Recollida de dades (Tª, HR, captura d’inòcul i susceptibilitat 

varietal)

Susceptibilitat 

varietal

- Guara

- Gleva

- J. Sendra

- Argila

- Piñana

- Bomba 

Xarxa seguiment malalties fúngiques



divendres, 1 febrer 
de 2019
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�Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal del DARP
� Identificació al laboratori
� Emissió avís fitosanitari

Portal www.ruralcat.cat

Xarxa seguiment malalties fúngiques



divendres, 1 febrer 
de 2019

16

Avisos fitosanitaris. Malalties fúngiques



divendres, 1 febrer 
de 2019
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Avisos fitosanitaris. Malalties fúngiques
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Incidència malalties: seguiment condicions de risc
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Seguiment de les condicions de risc de desenvolupament 

de pyriculariosi al Delta de l´Ebre 

2016 

nº finques amb periodes promig periodes/finca
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Seguiment de les condicions de risc de 

desenvolupament de pyriculariosi al Delta de l´Ebre 

2017 

nº finques amb periodes promig periodes/finca

- Períodes de risc: patró no habitual
- Abans, més i més seguits
- Incidència més elevada a inici espigat (data sembra, varietats, 

elevada densitat)
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Incidència malalties: seguiment condicions de risc
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Incidència malalties: seguiment condicions de risc

�Secció d’Agricultura 
i Sanitat Vegetal del DARP

� Emissió avisos fitosanitaris 
2017

– Majoria parcel·les amb planta no 
susceptible

– 7 juliol: final filloleig
– 13 juliol: ventrellat
– 21 juliol: aparició espigues  
– 1 d’agost: gra lletós (primerencs)
– 18 d’agost: gra lletós (tardans)

� Emissió avisos fitosanitaris 
2018

– Majoria parcel·les amb planta no 
susceptible

– 11 juliol: filloleig
– 23 juliol: aparició espigues 

(primerencs)
– 30 juliol: aparició espigues 

(tardans) 
– 7 d’agost: gra lletós (primerencs)
– 13 d’agost: gra lletós (tardans)
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3. Incidència malalties: seguiment condicions de risc
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3. Incidència malalties: avaluacions 2011-2018
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Mesures culturals (p yriculariosi, helminthosporiosi)

•Destruir o eliminar les restes vegetal del cultiu (rostoll) 

•Evitar adobats nitrogenats excessius 

•Utilitzar llavor lliure de la malaltia i no reutilitzar el gra nio es veu afectat 
per moscat o l’any anterior hi ha hagut pyriculariosi a la parcel·la

•Evitar situació d'estrès al cultiu 

•Per pyriculariosi, no retardar la data de sembra 



Control químic (p yriculariosi, helminthosporiosi)

Font https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/productos Data: 01/02/2019



�Tractaments aeris
� El producte fitosanitari a utilitzar ha d’estar registrat 
per a tractaments aeris al Registro oficial de productos
fitosanitarios del Ministeri d’Agricultura, Pesca y Alimentación

Control químic (p yriculariosis, helminthosporiosis)



�Autoritzacions excepcionals
� Article 53. Reglament (CE) No 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, 

de 21d’octubre de 2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris

Control químic (p yriculariosis, helminthosporiosis)
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�Tractaments aeris: exemple d’autorització excepcional per a tractaments aeris

Control químic ( pyriculariosis, helminthosporiosis)



Altres assajos
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•La metodologia de la utilització de diferents estratègies és totalment 
diferent a l’estratègia de control de les malalties dels productes 
fitosanitaris 

•Cal continuar estudiant diferents alternatives i mesures culturals pel 
control de les malalties



Gràcies per la seva atenció

agricultura.gencat.cat


