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Assumpte.- Actuacions per a la prevenció de la Xylella fastidiosa.

Senyor /a,
Xylella fastidiosa és un bacteri que ataca més de 300 espècies de plantes i que podria
afectar greument cultius molt importants del nostre país, com l’olivera, la vinya, els
cítrics i també les plantes ornamentals.
Aquesta malaltia de les plantes es va detectar per primera vegada a Europa l’any
2013, al sud d’Itàlia (regió de Puglia) on està destruint les plantacions d’oliveres. Per
evitar la introducció i propagació de Xylella fastidiosa dins la UE, la Comissió Europea
ha establert mesures d’emergència (Decisió d’Execució 2015/789 de 18 de maig).
No s’ha detectat de moment a Catalunya, però aquest any 2015 ja s’ha detectat a l’Illa
de Còrsega i a Niça afectant plantes ornamentals, especialment la Polygala myrtifolia.
El bacteri provoca un decaïment ràpid i generalitzat de la planta, i en els casos més
greus, una secada de fulles i branques i la mort de la planta. La principal via de
propagació de la malaltia és el comerç de material vegetal de plantació contaminat des
de zones on el bacteri és present.
El Servei de Sanitat Vegetal d’aquesta Direcció general està fent una àmplia
campanya informativa per evitar que la Xylella s’introdueixi i propagui pel nostre
territori. La seva eradicació, una vegada detectada, és molt difícil. La millor estratègia
és la prevenció, per la qual cosa és fonamental, que qualsevol sospita de la seva
presència, es comuniqui immediatament al Servei de Sanitat Vegetal
(ssv.daam@gencat.cat).
En el web www.gencat.cat/agricultura, en l’apartat “Sanitat Vegetal”, trobareu tota la
informació sobre aquesta greu malaltia de les plantes.
Atentament,
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