RESULTATS NEGATIUS A LES PROSPECCIONS DE 2014 DELS ORGANISMES
DE QUARANTENA Phytophthora ramorum O MORT SOBTADA DE LES
ALZINES I Gibberella circinata (ANTERIORMENT Fusarium circinatum) XANCRE
RESINÓS DELS PINS, A LES ILLES BALEARS
El servei de Sanitat Forestal va realitzar unes rutes, i va enviar els plànols als Agents
de Medi Ambient (AMAS) de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i
als operaris de la Unitat de Sanitat Forestal (USF), per a la revisió en camp,
prenent 2 mostres a Mallorca, 4 a Menorca, 4 a Eivissa i cap a Formentera per
Phytophthora ramorum.
Abans d'anar al camp s'ha impartit una xerrada en què s'ha ensenyat una
presentació.
S'ha lliurat:
1. - Plànols amb les rutes a inspeccionar.
2. - Recomanacions per a la revisió d'alzinars per a la detecció de símptomes del
fong Phytophthora ramorum i d'un protocol de prospeccions del patogen Gibberella
circinata.
3. - Una fitxa de camp per a la prospecció visual per al fong Phytophthora ramorum i
una fitxa de recollida de mostres per Gibberella circinata - (Fusarium circinatum).
En el cas de Gibberella circinata (anteriorment Fusarium circinatum) es van prendre
17 mostres a Mallorca, 5 a Menorca i 3 a Eivissa i 1 a Formentera.
El laboratori de Sanitat Vegetal afortunadament, ha confirmat que en les mostres
enviades, no són presents aquests dos organismes patògens de quarantena de la
Unió Europea.
És una bona notícia, i esperem que segueixi sent notícia durant molts anys, que no
han "arribat" aquests organismes nocius als nostres boscos.
Per a més informació: podeu consultar el Punt d'Informació Ambiental al telèfon
900 15 16 17 o consultar la nostra pàgina web http://sanitatforestal.caib.es
També a la nostra página web a organismes de quarantena:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?cont=36937&mkey=M149&&lang=ca
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