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Document d’Assessorament per a L’Agulla Jardiners a Montbrió el
25/05/2021 (DA AG 200520)
Arbres a tractar
Als plàtans per la cendrosa, als carrers, places i arbrat viari.
Als arbres amb pugó als carrers, places i arbrat viari.

Valoració de riscos.
Deriva: No hi ha risc en els tractaments amb pistola o motxilla a arbustos, plantes o gespes.
Baix perill en els tractaments d'arbres en els jardins tancats. Només cal vigilar la presència de
vents moderats si es realitzen els tractaments amb un canó de tractaments hidropneumàtic, si es
dóna aquest cas evitar realitzar quan hi hagi vent fort.
Alt perill en els tractaments als arbres d'alineació. Tractar de nit, senyalitzant les zones a tractar i
no tractar amb vent fort.
En tractaments herbicides utilitzar campanes per evitar la deriva.
Vessament, lixiviació: Als jardins tancats: donades les baixes quantitats de productes a fer
servir al llarg de l'any i la inexistència de pous d'aigua potable als recintes es poden menysprear
completament.
Als arbres d'alineació: Evitar tractaments innecessaris, no circular amb les botes amb el brou
preparat, fer-ho al moment de començar. Portar aigua neta per netejar
i material absorbent
(sepiolita).

Condicionaments específics dels tractaments (a. 50 RD 1311/2012):
Els tractaments es realitzaran en horaris de baixa presència humana, preferentment a la nit o de
matinada. Els parcs i jardins amb tanca es poden tractar de dia tancant-los o controlant els
accessos. Als recintes amb persones sensibles (escoles, hospitals, llars d'infants o d'avis) s'ha
d'avisar amb prou antelació dels tractaments al director (que pot prohibir o canviar el dia de
tractament).

Productes Fitosanitaris
Tots els productes fitosanitaris que es faran servir es trobaran autoritzats per a Parcs i Jardins i /
o Jardineria Exterior Domèstica, podent-se utilitzar en aquest darrer cas envasos grans d'ús
professional.
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Pla de treball. Condicionaments específics.
Ha d'incloure les hores en què es realitzen els tractaments.
Ha d'incloure els EPI a utilitzar, recomanar sempre els màxims encara que els productes siguin
innocus.
Ha d'incloure les mesures a prendre en cas d'un abocament o el cas d'afectar mobiliari urbà.
En el cas de tractaments a arbres incloure l'obligació de senyalitzar i impedir l'accés a les zones
de possible deriva.
Pot incloure la possible repetició.
Cas Particular:
Als plàtans per la cendrosa tractament amb SOFRE 72 % (AFRIPRON LA , SULFAPRON-L,
FUNGISTOP ) a 300 cc/Hl.
Tractament per pugons SI TENEN pugó als V.lucidum, pitòspors, xicrandes, til·lers, oms,
baladres, photinies, alzines i roures, cedres, tarongers i rosers : O bé ESFENVELARATO 5%
(Sumicidin Extra 5 EW, Sumifive Plus) a 30 cc/Hl. O bé DELTAMETRINA 1,5 % (Decis
Protech, Decis EW15) a 83 cc/Hl. O be DELTAMETRINA 10 %.(Decis Expert) a 125 cc/Hl,
O bé SULFOXAFLOR 12% (Closer) a 100cc/Hl. Si heu de repetir tractaments alterneu els
productes. Alternativament tractament biològic amb amb OLI DE COLZA 82,53% +
PIRETRINES 0,459%, nº Registre 25692: SPRUZIT (o els productes amb mateix nº de
Registre: SOLABIOL INSECTICIDA ACARICIDA NATURAL EC, INSECTICIDAACARICIDA NATURAL, INSECT KILL). Repetir si cal al cap d’una setmana.
Salvador Garcia i López
Biòleg, fitopatòleg, col·legiat nº 03419-C
Assessor GIP Codi Identificació 094300932SA
Membre de l'APEVC, l'AESaVe i de l'AEA
Cambrils, 25 de maig de 2021
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