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1. Epidemiologia i predicció epidèmica 
 

1.1. Xarxa de seguiment i punts de control 
 
Objectiu  
 
Obtenir informació de l’àrea de conreu de cara a la implantació d’un sistema avisos 
per malalties fúngiques al Delta de l’Ebre. 

 
Material i mètode 
 
Hi ha 10 camps repartits pel Delta amb sensors HOBO per determinar períodes de     
risc climàtics i caçaespores per la detecció i identificació d’inòcul 
 
A cada camp hi ha sembrades 6 varietats d’arròs segons la reacció varietal a 
pyriculariosi que tenen aquestes varietats al Delta (segons els estudis de l’IRTA 
Amposta 2000-2007). L’objectiu es saber quan comença l’epidèmia en la varietat 
més susceptible i establir zones de perillositat segons la intensitat de les malalties. 
 
Les varietats seran les següents: 
 

o Reacció resistents: J. Sendra i Kalao 
o Reacció moderada: Montsianell i Tebre 
o Reacció susceptible: Gleva i Guara 

 
a) En 5 d’aquests camps hi ha un punt de control que consta de: 
 
• A 2 nivells de la planta (part alta: 1m, i part baixa: 0.4m del nivell de l’aigua). En 

cada nivell hi ha un sensor HOBO (Tª i HR),  2 trampes caçaespores i un 
pluviòmetre (veure mapa). 

 
• Al camp 9 Juanito es col·loca també una trampa rotatòria (Burkard) 

 
• En 2 d’aquests 5 camps (camp 9 Juanito i camp 2 IRTA) es col·loca una trampa 

a 2 m d’alçada amb 2 trampes caçaespores a cada una.  
 
b) En els altres 5 camps:  
 
• A 2 nivells de la planta (part alta: 1m, i part baixa: 0.4m del nivell de l’aigua). En 

cada nivell hi ha un sensor HOBO (Tª i HR) i un pluviòmetre (veure mapa). 
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Avaluacions  

 
• Dos vegades per setmana, s’extreuen les dades meteorològiques (incloses les 

del pluviòmetre) i els caçaespores pel seu recompte en laboratori.   
 
• Es realitzen avaluacions sobre la unitat de mostreig que s’estima en 20 plantes 

per parcel·la elemental (4m2 de cada varietat de reacció diferent a pyriculariosi) 
i en 5 moments segons fenologia del cultiu:  

 
 3-4 fulles 
 ventrellat 
 inici paniculació (=aparició espigues) 
 paniculació mitja (50% de panícules emergides) 
 maduració  

 
Es valora:  
 

 Incidència i severitat de pyriculariosi i d’helminthosporiosi en fulla. 
 Incidència de pyriculariosi en tija. 
 Incidència i severitat de pyriculariosi i d’helminthosporiosi en panícula. 
 Als camps on  hi hagi captura d’inòcul, s’avaluaran 5 plantes al voltant del 

HOBO. 
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Camp 1 Sensor N01 i N72 - CE 
Camp 2 Sensor 1B i 1A - CE 
Camp 3 N81 i 3B - CE 
Camp 4 Sensor 6B i 8AJ 
Camp 5 Sensor N78 i N70 
Camp 6 Sensor 7B i 5A 
Camp 7 Sensor 9B i 11B 
Camp 8 Sensor 8B i 8A - CE 
Camp 9 Sensor N08 i N66  
Camp 10 Sensor 10B i 10A - CE 

Telèfon (977) 50 01 74 
Fax (977) 50 34 48 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Agricultura,  
Alimentació i Acció Rural 
Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre 
Sanitat Vegetal 
 
 

Ctra. València, 108 
43520 Roquetes (Tortosa) 

 
 
1.2. Desenvolupament de la pyriculariosi des d’un focus 
 
       Objectiu 
 

Determinar una estratègia de tractament dels focus provocats per pyriculariosi per 
evitar que s’escampin a la totalitat de la parcel·la i per ajustar el moment de 
tractament del focus sense haver de tractar la totalitat del camp.  
 
Localitat i material vegetal 

 
Finca de Panissos.  
Els focus han de ser primerencs i l’adobat a de ser en forma amoniacal. S’ha 
aplicat urea  de cobertera.  

 
Mètode 

 
Disseny experimental 

 
Hi ha 4 focus per parcel·la. Hi ha dos parcel·les d’uns 400 m2 cada una. Els focus 
estan provocats per un excés d’adobat. 

 
Estratègies 

 
1. En una parcel·la (3 focus provocats) es realitza tractament individual de 

cada focus amb motxilla i amb Bim® en el moment d’aparèixer 
símptomes i es torna a tractar quan s’emetin els avisos de condicions 
de risc per pyriculariosi.  

 
2. A l’altra parcel·la (també 4 focus més provocats) l’agricultor realitza els 

tractaments de la forma habitual amb tractament terrestre.  
 

 
3. Un dels focus (aquest sense tractament): 
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Al centre d’aquest focus, sense tractament, es col·loca una  estaca amb 2 
sensors HOBO i 2 nivells de captura d’inòcul. També una trampa caçaespores 
a 2m. del nivell d’aigua.  
 
A cada una de les 4 direccions, es col·loquen punts de seguiment separats 
cada un per 1m de distància. Cada punt de seguiment consta d’una estaca amb 
dos nivells de captura d’inòcul (1 trampa caçaesporas a cada nivell).  

 
Avaluacions 
 
Tant a l’estratègia 1 com a la 2, s’avaluen les malalties en 3 moments del cicle 
del cultiu en zig-zag. A l’estratègia 3, la unitat de mostreig s’estima en 5 plantes 
per cada punt de seguiment. 
 
Es  valora:  
 

 Incidència i severitat de pyriculariosi en fulla. 
 Incidència de pyriculariosi en tija. 
 Incidència i severitat de pyriculariosi en panícula. 
 Producció i rendiment en molí de l’estratègia 1 i 2. 
 De l’estratègia 3:Recompte d’inòcul que s’envia a la UdL. 

 
 
2.   Control químic   
 
       Objectiu  
 

Establir una estratègia de control químic contra les malalties fúngiques que sigui 
efectiva per l’agricultor en els condicions del Delta. 

 
Localitat i material vegetal 

 
Finca situada al terme municipal d’Amposta (Panissos).  El material vegetal és 
arròs de la varietat Gleva. 
 
Mètode 
 
Disseny experimental 
 
Blocs a l’atzar amb 5 repeticions en una localitat.  
 

       Hi ha 2 estratègies de control: 
 

a) Estratègia fenològica. 
 
Tesis A. Tractament en EF1 (aparició primeres panícules). 
Tesis B. Tractament en EF2 (50% de panícules emergides). 
Tesis C. Tractament en EF3 (tractament en gra lletós). 
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       Els tractaments es realitzen amb el producte específic de pyriculariosi: Triciclazol    
75 % (Bim ®) o  generalista: Tebuconazol 25% [EW] P/V (Folicur ®).  

 
Totes 3 independentment de la severitat en camp. 

 
b) Estratègia de risc epidèmic. 
 
Tesis D. A partir d’un 0.5% de severitat en fulla, i cada vegada que es donin les 
condicions de risc (3 dies seguits amb Tª entre 18 i 28 ºC i HR >= 90%, durant 17 
hores seguides). 

 
Els tractaments es realitzen amb el producte específic de pyriculariosi:Triciclazol 75 
% [WP] P/P (Bim ®) o generalista: Tebuconazol 25% [EW] P/V (Folicur ®) 
depenent de la malaltia amb més incidència. 
 
Tesis E. Testimoni 
 
Els codis de les parcel·les elementals estan a l’Annex 1.  
 
Avaluacions 
 
La unitat de mostreig s’estima en 10 plantes per parcel·la elemental. 

 
Es valora: 

 
 Incidència i severitat de pyriculariosi  i d’helminthosporiosi en fulla. 
 Incidència de pyriculariosi en tija. 
 Incidència i severitat de pyriculariosi i d’helminthosporiosi en panícula. 

 
En cada parcel·la elemental: producció i rendiment en molí. 

 
 

ANNEX 1. Distribució de les parcel·les 
 
Els codis de les parcel·les elementals és el següent:  

 
A= EF 1(Gleva) 
B= EF 2 (Gleva)  
C= EF 3 (Gleva)  
D= Risc epidèmic 
E= Testimoni (Gleva) 
 
En total hi ha 25 parcel·les elementals per localitat. 
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