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RESUM

En aquest treball es fa una descripció de les principals malalties dels cereals
que han estat trobades a Catalunya.

Agrupant-les segons ataquin la fulla i espiga: oicli, rovells, septóries, Rhynchos-
porium, Helminthosporium, i virus; al coll i tija: Cercosporella, Ophiobolus, Rhizoctb-
nia i Fusarium, o bé les que vénen de la llavor: carbons, càries i Helminthospbrium.

A part de la descripció, hom fa esment de les observacions efectuades els
darrers anys en els diferents indrets de Catalunya sobre la incidéncia de les dites malalties
en la collita, i els factors que són favorables per a llur desenvolupament.

Horn arriba a la conclusió que no totes aquestes malalties, a causa principal-
ment de condicions climátiques i varietals, es presenten cada any d'una manera regu-
lar i que només l'oidi és gairebé cada any present sobretot en l'ordi, dins el grup de
malalties que ataquen les fulles i l'espiga, i les malalties que vénen de la llavor, per
bé que avui és tractada una gran part de la llavor que hom sembra.

RESUMEN

Este trabajo, hace una descripción de las principales enfermedades en cerea-
les que se han localizado en Cataluña agrupándolas según la zona de la planta donde
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atacan, como en la hoja y espiga: oídio, roya, septoria, Rhynchosporium y virus; en
el cuello y tallo como Ophiobolus, Rhozoctonia y Fusarium, o bien las trasmitidas a
través de la semilla como los carbones, el tizón o Helminthosporium.

A parte de la descripción, se comentan las observaciones realizadas en los
últimos arios en diferentes puntos de Cataluña y la incidencia de dichas enfermedades
en el rendimiento de la cosecha, así como los factores favorables para su desarrollo.
Se llega a la conclusión de que no todas estas enfermedades se presentan cada ario,
debido especialmente a condiciones climáticas y varietales, y solamente el oídio, en
especial en la cebada, se presenta anualmente dentro del grupo que ataca las hojas
y la espiga, y las enfermedades transmitidas por la semilla lo serían también si no
fuera que actualmente la semilla que se utiliza para la siembra se desinfecta o se trata.

RÉSUMÉ

Cette étude fait la description des principales maladies des céréales que l'on
rencontre en Catalogne.

Ces maladies sont regroupées selon la partie de la plante attaquée:

Feuille et épi: Oïdium, rouilles, septoriose, rynchosporiose, helminthospo-
. hose et virus.

Tige et collet: Piétin verse, piétin échaudage, rhizoctone et fusarium.

Fonte des semis: Charbons, carie, et helminthosporiose.

Parallelement á la description des maladies, cette étude présente les observa-
tions réalisées ces dernières années, en différents endroits de la Catalogne, sur l'inci-
dence de ces maladies sur les rendements et les facteurs favorisant leur dévoleppement.

On peut conclure, gráce cette étude, que toutes les maladies ne se rencon-
trent pas chaque année, et que leur apparition est tout fonction des conditiones cli-
matiques et varitales.

Seulement on retrouve de façon réguliére, surtout sur l'orge, l'oidium, et
les maladies transmises par les sémences, mais, aujourd'hui on traite la plupart des
semences.

1. INTRODUCCIÓ.

El conreu dels cereals d'hivern ocupa, segons les estadístiques oficials, aproxi-
madament un 30% de tota la superficie agrícola de Catalunya (és per sobre de les
300.000 ha). Exactament per a l'any 1984 foren 119.000 ha de blat i 216.000 d'ordi
(Anuari estadístic 1984). La major part d'aquestes hectàrees fa poc més de 20 anys
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eren dedicades al blat; en canvi en els darrers anys la superficie dedicada a l'ordi ha
superat la del blat, i s'han produït en algunes comarques canvis totals com és el cas
de la Segarra on abans es conreava blat entre ametllers, oliveres i cada vegada té més
importància l'ordi de primavera.

Els cereals són un conreu típic de secà, a excepció d'algunes comarques com
l'Urgell i al Segrià, on també són de regadiu. A Catalunya hi ha comarques netament
cerealícoles com el Segrià, la Noguera, l'Urgell, la Segarra i el Solsonès, i també són
importants a la resta de Catalunya el Bages, l'Anoia, Osona, el Gironès i l'Empordà
tot i que a gairebé totes les comarques de Catalunya hom conrea cereals en més o
menys quantitat.

Cal tenir en compte la reducció de la superficie de conreu d'algunes comar-
ques deguda a la industrialització o altres factors, com és el cas del Vallès.

Pel que fa als altres cereals d'hivern que en altre temps van tenir força impor-
tància, com la civada i el sègol, avui queden en un terme secundari, en especial el

sègol. Si bé la superficie total dedicada a cereals no ha augmentat gaire els últims anys
a Catalunya, sí que podem dir que les nostres produccions en els darrers vint anys
s'han doblat en molts casos i fins i tot triplicat; és el cas de bones finques de regadiu
de l'Urgell que han arribat a collir entre 7.000 i 8.000 kg/ ha (en les bones anyades).

Això no és fruit de la casualitat, sin6 de diferents factors que, units, han
aconseguit que es produis aquest salt tan important. D'aquests factors cal destacar:

a). Un millorament de les màquines utilitzades que ha permès la preparació
del terreny a l'hora de sembrar, així com llaurades més profundes que han fet que
es produís un millor aprofitament de la humitat del säl; així també amb aquesta meca-
nització s'ha aconseguit de reduir el treball pesat.

b). Unes millors tècniques d'adob, utilitzant més quantitat de fertilitzants,
així com també la utilització més racional d'aquests, ha fet que desaparegués el guaret
en algunes comarques típiques de sed, per bé que encara hi queda molt a fer en aquest
aspecte.

c). L'avanç de la genética d'aquest sector, que ha portat noves varietats més
productives que les anteriors.

d). La utilització de productes fitosanitaris més específics, com és el cas dels
herbicides, fa que de la utilització de només herbicides hormonals contra les males
herbes de fulla ampla hàgim passat a la utilització cada vegada més generalitzada d'her-
bicides específics contra cogula i margall, i potser en el futur passarem a la utilització
de fungicides per el control de malalties que en molts paiso europeus són un dels
problemes principals del conreu.

A continuació parlarem de les principals malalties dels cereals que fins ara
hem trobat a casa nostra.
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2. GENERALITATS

Són moltes les malalties que poden fer mal als sembrats, sigui per disminu-
ció de la collita sigui per una pitjor qualitat d'aquesta.

L'evolució d'aquestes malalties depèn de molts i molt variats factors: la cli-
matologia de l'any, la natura del sal, les varietats de cereal sembrades, la rotació de
conreus, la manera de treballar la terra, la data de la sembra, la quantitat i profunditat
d'enterrament de la llavor, etc.

Els mètodes de Iluita contra aquestes malalties haurien d'anar dirigits, en prin-
cipi, a trobar la millor manera de portar el sembrat, pera aquestes mesures, sigui per-
qué són difícils de dur a terme, sigui perquè no són prou eficaces, no són suficients,
i s'hauran d'emprar com a complementàries la utilització de tractaments fungicides
o bé durant la vegetació o a la llavor.

3. DANYS QUE ENS FAN LES MALALTIES DELS CEREALS

Els bolets que ataquen els cereals i provoquen les diferents malalties, en pri-
mer terme danyen la collita. Aquests danys, segons la natura de la malaltia poden ésser:

—Reducció del nombre de plantes durant la germinació.

—Disminució de les tiges, deguda a les malalties que ataquen molt aviat, com
poden ésser: Cercosporella, oïdi o cendrosa i Helminthosporium tuberosum.

Disminució del pes dels grans com a conseqüència de malalties que provo-
quen l'avortament de les espiguetes, com és el cas del carbó, la càries o l'Helminthos-
porium gramineum.

Poca densitat dels grans, deguda a malalties que escanyen o dificulten el pas
de les substàncies alimenticies que rep la planta, i així fan que disminueixi la fotosín-
tesi per destrucció total o parcial de les fulles; aquestes malalties són principalment
els rovells, l'oïdi o cendrosa, la Septoria tritici, Rhinchosporium, Cercosporella, el peu
negre i l'Helminthosporium tuberosum.

—També afecten la qualitat del gra, a vegades d'una manera tan forta com
vàrem veure els anys 1978 i 1988, quan alguns blats van haver d'ésser destinats a pinso
per falta de pes específic; en alguns camps el pes específic del gra era un 50 o 60%
menys del normal.

—Els ordis cervesers que han tingut oïdi ens donaran un gra molt petit, que
farà que no sigui útil per a llur finalitat.

—Els rovells fan disminuir notablement el contingut de proteïnes dels grans.
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—Els blats durs afectats de rovells donen un rendiment inferior de sémola.

—Altres malalties poden també afectar l'home i els animals com és el cas
del Claviceps i el Fusa rium.

Contra aquestes malalties hom pot actuar de dues maneres: amb mesures
de millorament del conreu o bé amb el tractament de fungicides a la llavor o durant
la vegetació. L'ideal en la majoria dels casos és la combinació d'ambdós sistemes.

Pel que fa a mesures de conreu podem intervenir-hi principalment de la
manera següent:

—Fent una millor rotaci6 de conreus sense abusar de repetir any darrera any
en un mateix camp un mateix cereal, ja que aixe) fa que les malalties vagin en augment.

—Buscant varietats resistents a les malalties, si be a vegades és difícil de tro-
bar una varietat molt resistent i alhora que sigui productiva. Fins i tot varietats que
anys enrera eren resistents, al cap d'un temps es tornen sensibles.

—Millorant el treball de la terra. Actualment en moltes finques s'ha posat
de moda, en lloc de fer servir l'arreu, només estripar la terra amb arades o altres estris,
que fan un treball més superficial i mes ràpid estalviant d'aquesta manera má d'obra.
Tot aixó porta unes conseqüències:

—A segons quins llocs i també segons la natura del sòl, aquests treballs tan
superficials fan que la terra estigui menys preparada per aprofitar l'aigua de les pluges,
i la humitat del säl, tan necessária per a una bona naixença i un ràpid creixement
dels sembrats, en part queda desaprofitada i fins i tot, en anys de molta pluja, pot
afavorir la formaci6 d'aiguamolls perjudicials per al sembrat. Aixó porta com a con-
seqüència un retard en la vegetació i també una vegetació debil que fa que els bolets
parásits puguin desenvolupar-se millor.

—Els treballs superficials no s6n una autentica llaurada i deixen a la superfi-
cie de la terra els rostolls de l'any anterior, que poden ésser la primera font d'infecció
de moltes malalties.

—Condicions de la sembra. La data de la sembra, la profunditat de la llavor
i la quantitat d'aquesta poden tenir una gran influencia en el desenvolupament de les
malalties.

La data de la sembra, tindrá importáncia segons la malaltia.

Sembres molt primerenques s6n més atacades de Cercosporella, Septoria tritici
i oidi per exemple, sobretot en anys que la tardor i l'hivern siguin molt humits i les
temperatures suaus.
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Les llavors molt enterrades fan que la naixença vingui retardada i surtin plantes
més dèbils i sensibles a les malalties.

Sembrar espès fa que hi hagi un ambient humit entre les plantes i afavoreix
el desenvolupament dels bolets que ataquen les fulles, d'especial manera amb oïdi o
cendrosa. És una práctica habitual en moltes finques fer servir quantitats excessives
de llavor si ho comparem amb l'estranger.

Esquemáticament ho podriem resumir aixi:

Augment de la

z
i superficie

Blat

Disminució de	 N1/4 Baixa el nivell
la superfície •	 d'atac

Això ha pogut ésser comprovat a Catalunya durant els anys passats, després de forts
atacs a algunes varietats sensibles al rovell groc que foren substituïdes durant la tem-
porada del 1979 per altres de resistents a la dita malaltia. Ara bé, això no vol dir que
passi el que ja ha passat en molts països, on, paral . lelament, quan es tornen a presen-
tar condicions ptimes sorgeixen noves races de rovells capaces d'atacar les noves
varietats.

Si els genetistes sempre han lluitat per trobar noves varietats més resistents,
això és possible d'una manera limitada i costa molts anys; encara ho complica més
el fet que aquestes noves varietats, a més d'ésser resistents als rovells, han d'ésser pro-
ductives, no s'han de bolcar, han de resistir la secada, etc, etc.

—Influencia deguda a l'adobat.
En aquest punt té molta importáncia sobretot el nitrogen. Aplicacions en

excés de nitrogen o molt tardanes, fan que les plantes siguin més tendres i més sensi-
bles a les malalties, com és el cas de l'oicli o cendrosa; en canvi la potassa sembla que
dóna més resistència a les malalties.

—La utilització d'herbicides.
Els herbicides contra males herbes de fulla estreta (cugula i margall), poden

destruir la font d'infecció que, indirectament, porten aquestes herbes en matar-les.
Això seria també desitjable que es fes amb les herbes dels marges.
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4. DESCRIPCIÓ DE LES PRINCIPALS MALALTIES QUE AFECTEN LA VEGETA-

CIÓ DELS CEREALS

4.1. Malalties de l'espiga

a) Oïdi o cendrosa

És una de les malalties més generalitzades no tan sols en els cereals sin6 en
gran quantitat de gramínies farratgeres i espontánies. Això fa que ens n'ocupem espe-
cialment. El paràsit causant és el bolet Eryszphe graminis.

Aquesta malaltia es nota per la sortida d'un recobriment farinós blanc a les
fulles i tija principalment, que després es torna gris, i hi surten petits punts negres
peritecis. El bolet passa l'hivern a les plantes joves en la fase de peritecis, concentrant-
se a la part baixa de la planta. Més tard, quan es desenvolupa la vegetació, és quan
surt el miceli o recobriment cotonós que en anys excepcionals o llocs de clima frescal
pot arribar a afectar fins i tot l'espiga.

La malaltia es manifesta d'una manera especial quan fa humitat i calor alhora,
per exemple dies cálids que vénen després de dies humits. També afavoreix la malaltia
l'excés de nitrogen en fillolar.

A Catalunya la malaltia pot afectar tant l'ordi com el blat. Pel que hem obser-
vat, en els blats l'atac es produeix bastant tard, quan la tija té el primer nus o el segon;
en canvi, en els ordis, tant en els de sis rengles com en els de quatre i de dos, l'atac
pot venir molt aviat quan les plantes tenen de 3 a 5 fulles. Moltes vegades és la causa
de la grogor de molts camps, que recorda els mals ocasionats pel fred o per l'embassa-
ment d'aigua. Quan aquesta grogor és deguda a oïdi, si observem les fulles, hi veurem
uns punts negres o foscos que són els punts per on ha sortit la infecció.

Les generacions que pot tenir Poïdi o cendrosa en els cereals depenen com
hem dit, principalment de les condicions d'humitat i temperatura. L'òptim és el
20° C de temperatura i un 90% d'humitat. A vegades fortes pluges poden dificultar
la infecció i també la humitat continuada la fructificació i propagació de les espores;
d'aquestes, n'hi poden haver fins a 600 per mm2 . Per a fer una avaluació dels danys
que ens produeix aquesta malaltia caldrá pensar en:

—Definir l'estadi i creixement de la planta, ja que els danys són diferents
segons l'estadi del conreu i per a cada classe de cereal.

—Considerar la proporció de superficie verda envaïda pel bolet (la qual no
pot ésser utilitzada per a la fotosíntesi).

Cal fer notar que les plantes es poden recuperar segons el mitjá en qué vis-
quin, i també que les condicions favorables a l'atac poden desaparéixer i quedar en
part tallat l'atac.
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Per últim, també l'atac sera més o menys important segons el comporta-
ment varietal, ja que ha estat comprovat experimentalment que existeix un grau de
sensibilitat diferent segons la varietat.

En anys de forts atacs, en diferents punts de Catalunya les perdues de collita
degudes a l'oidi han estat des d'un 3% a un 43% (d'aquests camps la majoria eren d'ordi).
Podem considerar que aquesta és la malaltia aèria més important existent en els nos-
tres sembrats, en especial de l'ordi.

b) Rovells

El tipus de rovell que actualment podem considerar que danyen els cereals
són, per ordre actual d'importancia: en el blat, el rovell groc (Puccinia striiformis o
Puccinia glumarum), el rovell bru (Puccinia recondita o triticina) i el rovell negre (Puc-
cinia graminis); a l'ordi, la Puccinia hordei, i a la civada la Puccinia coronata; aquesta
última també ataca la cugula.

Com podem veure, els rovells són també una malaltia estesa a la majoria
dels cereals i de les graminies; també podríem dir que es tracta d'unes malalties cícli-
ques, com passa a gairebé tot Europa, sobretot en el blat.

b.1) Rovell groc

Aquest rovell, al revés d'allò que passa amb altres rovells, no necessita tem-
peratures molt altes per al desenvolupament, amb temperatures de 2 a 5°C ja pot comen-
çar el procés d'infecció; amb temperatures de 10° a 15°C el seu desenvolupament és
molt intens. Amb temperatures més altes de 25° C el seu procés ja queda molt frenat.

Aquest rovell es pot distingir molt bé perquè les fructificacions del bolet
(les uredóspores) queden perfectament alineades i també és l'únic rovell que afecta
les glumes.

El seu procés d'infecció és: el vent deixa anar damunt les fulles de blat gran
quantitat d'espores. Aquestes, en bones condicions de temperatura i humitat, germi-
nen i penetren a la fulla, comencen a xuclar els aliments de les cèl . lules i n'afecten
la clorofil . la; és per aixó que en aquesta fase es poden veure taques clorätiques a la
fulla posada a contrallum. Poc després es produeix la fructificació, amb l'aparició de
les rengleres d'espores de color groc de què ja hem parlat al principi i que poden afec-
tar tota la fulla i la mateixa espiga.

Aquesta malaltia ataca durant totes les etapes de creixement del blat i es pot
entendre que els danys que fara seran més importants com més primerenc sigui l'atac
i sempre que es doni el cas que l'atac es mantingui; es comprèn que, cas de fer-se un
tractament amb fungicida contra aquesta malaltia, com més aviat es faci, millor.
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El procés de germinació, penetració i fructificació pot durar de 12 a 24 dies
o més segons condicions ambientals. A més d'atacar el blat, aquest rovell pot atacar
altres graminies conreades o bé espontànies, i es conserva després de la collita en els
rostolls i males herbes. S'escampa amb l'ajut del vent.

Els atacs poden ésser molt primerencs si fa bones temperatures a final de
tardor o a l'hivern, coincidint a més a més amb un principi de primavera més aviat fresc.

A Catalunya aquest rovell ha pogut ésser observat a gairebé totes les comar-
ques bladeres; en especial, durant la campanya del 1978, al Vallés; en canvi a les terres
de Lleida no fou tan fort.

Les pèrdues degudes a la malaltia que han estat controlades en les parcelles
testimoni en relació amb les tractades han estat d'un 7% a un 54%.

b.2) Rovell bru.

A ambdues cares de les fulles surten unes taques de color bru-vermellós escam-
pades i no pas alineades com en el cas del rovell groc.

Llur aparició coincideix moltes vegades amb l'espigat i més encara quan fa
temps humit. Abans potser era el rovell més conegut a Catalunya; aquestes taques,
que són la fructificació del bolet en uredóspores, s'escampen amb el vent; les tempera-
tures que li són més favorables són al voltant dels 20° C.

Aquestes fructificacions del bolet perjudiquen l'assimilació de les fulles i el
metabolisme en general. El creixement de la planta queda perjudicat, així com també
en disminueix la producció.

A la tija la conducció de la saba disminueix i, com a conseqüència, la pro-
ducció de gra minva.

Aquest rovell és el més freqüent a Catalunya en les varietats tradicionals,
en les quals han pogut ésser observades pérdues entre un 30% i un 38% en les par-
cel . les testimoni respecte a les tractades amb fungicides. Aquests tractaments han donat
el millor resultat quan han estat fets als principi de l'atac.

b.3) Rovell negre.

Aquesta malaltia té un cicle molt més complicat que el dels rovells de qué
hem parlat fins ara perquè el seu cicle complet necessita l'ajuda d'una planta intermè-
dia anomenada coralet (Berberis vulgaris).

A la tardor i als rostolls del blat, podem veure-hi unes pústules molt estira-
des, negres, que fan esclatar l'epidermis de la tija dins la qual hi ha les espores dites
teleutäspores.
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A la primavera aquestes germinen i donen lloc a les basidiòspores que el vent
s'emporta, i, arribades damunt del coralet, germinen novament. A la planta donen
lloc a les ecidiòspores, que són les espores que ataquen el blat.

A Catalunya i altres indrets d'Espanya, l'evoluci6 de la malaltia també es
realitza sense la presencia del coralet, i després a la planta torna a fructificar produïnt
més pústules a la tija que fan rebentar la seva epidermis.

En les condicions de les comarques de l'interior i prelitoral les pústules a
la tija acostumen a sortir pocs dies abans de la collita i creiem que un camp atacat
per aquesta malaltia té perdues sobretot a l'acabat del gra.

b.4) Rovell de l'ordi.

Els rovells sobre els quals hem parlat fins ara ataquen principalment el blat,
per be que el rovell groc en alguns països també pot acatacar l'ordi. A Catalunya el
rovell enemic de Pcirdi és l'anomenat Puccinia hordei.

Els efectes externs d'aquest rovell es veuen molt tard, a mitjan maig a l'alçada
del prelitoral; tot i així, el seu desenvolupament és molt ràpid i pot arribar a fer força
mal a les varietats sensibles, danys que poden arribar fins i tot a ésser del 20% de la
collita.

Finalment i per acabar direm que la civada també pot ésser atacada per un
rovell, Puccinia coronata, el qual afecta també a la cugula. Aquest rovell generalment
és molt primerenc i de moment no és possible de tractar-lo. En els darrers anys, i
a causa de canvis varietals o climàtics, la incidencia dels atacs de rovell és molt minsa.

c) Septóries

La septória és una malaltia que es produeix gairebé només en el balt. N'hi
ha dues menes: la Septbria nodorum i la Septbria

La primera, o sigui la Septbria nodorum, és típica dels països del centre
d'Euopa i també la podríem anomenar la septória de les espigues, perquè és on es
troba. A Catalunya no s'ha trobat en quantitat suficient per a tenir-la en compte.

La Septbria tritici, anomenada també septäria de les fulles, en canvi és la
que trobem habitualment al nostre país, i d'una manera general a tota la península
Ibérica. Es probable que sigui la septòria típica dels països mediterranis.

Aquesta malaltia ataca principalment les fulles, les beines de les fulles i només
en certes ocasions pot arribar a les espigues.

Els primers símptomes de la malaltia poden trobar-se a l'hivern quan la planta
té les 3 o 4 primeres fulles, a les quals surten unes petites taques grogues que a poc
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a poc s'ajunten les unes amb les altres, canvien llur color pel marronós i hi surten
uns punts negres o picnidis que són la part fructífera del bolet.

Les condicions que van millor a la malaltia són la temperatura suau i la humi-
tat, amb les quals pot fer el període d'incubació que dura onze dies.

Els danys més forts dins l'Estat espanyol els podem trobar a Andalusia i a
Badajoz, si bé a Catalunya l'hem observat en algunes varietats sensibles des del Segrià
fins a l'Empordà passant pel Bages, produint mermes de collita entre el 6% i el 17%.

d) Rhinchosporium secalis

Aquesta és una malaltia que només afecta l'ordi i el sègol.

El bolet es transmet moltes vegades des del rostoll de la collita passada possi-
blement infectada, com a conseqüència de la mala rotació de conreus, sembrant cereals
sempre sensibles a la malaltia.

Podem trobar dues menes d'atac, el d'hivern i el de primavera. El d'hivern,
segons els anys, pot trobar-se molt aviat, quan l'ordi fillola. Aleshores surten unes
taques el . líptiques a la fulla, primer de color groguenc i després grisoses amb les vores
de color marró-negre. A la primavera, en canvi, a les fulles joves de l'ordi les taques,
que al començament eren aigualides, a poc a poc s'assequen, i es tornen de color gris-
blanquinós amb les vores de color groc o bru.

Els danys més grans de la malaltia es troben en les anyades que a la prima-
vera fa temperatures per dessota de 24° C i bona humitat; per a l'ordi d'hivern pot
ésser perillosa la tardor plujosa i suau.

D'aquesta malaltia, se'n van veure atacs molt forts la primavera de 1978, sobre-
tot en moltes varietats d'ordi de dos rengles en qué els danys van arribar a ésser fins
d'un 17% de minva a la collita. En anys posteriors la malaltia s'ha observat amb més
o menys gravetat segons indrets o varietats, i foren novament importants els atacs pro-
duïts el 1988.

e) Helminthosporium tuberosum

Aquesta podríem dir que és una de les malalties més recents de l'ordi d'hivern.
Es va començar a observar fa uns deu anys a la zona del Baix Empordà; d'aleshores
ençà s'ha anat trobant a gairebé tot Catalunya, al Segrià, les Garrigues, Bages, la Segarra,
etc.

La malaltia comença a l'hivern quan l'ordi té les primeres fulletes, i en afil-
lolar ja pot haver danyat al 50% de la planta en alguns casos.

A les fulles comencen a sortir unes taques de color marró fosc arrodonides
i envoltades d'una àrea més clara; després s'ajunten les unes amb les altres i acaben
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assecant tota la fulla; també poden sortir a la tija i en atacs molt forts poden fins i
tot sortir taques en els pèls de l'espiga; moltes tiges moren sense poder espigar.

En els llocs on ha estat trobada la malaltia d'una manera habitual, aquesta
pot arribar en casos extrems a fer minvar un 40% la collita.

O Virus

Es troben una gran quantitat de virosis citades en la bibliografia dels cereals
d'hivern a Europa. Entre elles tenim el mosaic del blat (Wheat joil-borne mosaic virus)
o el «Wheat striate mosaic virus». Si bé les virosis més importants les trobem en l'ordi,
com el «Barley yellow mosaic virus», el «Barley stripe mosaic virus» o er «Barley yel-
low dwarf virus», aquest darrer és possiblement el més important i també pot afectar
el blat, encara que al nostre país de moment no existeixen dades sobre els danys eco-
nòmics que poden causar, ni tampoc una determinació exacta de les virosis existents
(un treball que creiem que fóra oportú de fer, si més no per a tenir una descripció
exacta de les virosis referides a Catalunya).

Quant a la simptomatologia externa, a l'ärea central de Catalunya, Bages i
Plana de Vic, han estat observats rodals en camps d'ordi que recorden el «Barley yel-
low dwarf virus», si bé es tractava sempre de zones molt reduïdes.

4.2. Malalties del coll i de la tija

a) Cercosporella

És una malaltia en la qual el patógen causant és el bolet Cercosporella herpo-
tricoides. Aquesta malaltia provoca com a símptoma principal el bolcat en els cereals
(en especial blat i ordi); aixb no vol dir que tots els camps bolcats tinguin sempre
aquesta malaltia.

Perquè es desenvolupi són necessàries unes condicions d'humitat al voltant
del 80% i una temperatura de 9° C. El fong es desenvolupa a la base de la tija, i a
la fi del clicle del cultiu, poc abans de la collita, la tija es doblega i a les vores de les
fulles a la tija es poden veure les taques típiques de la malaltia, arrodonides, allargassa-
des o en forma de medalla de color fosc. Més tard la tija es podreix i es trenca.

La cercosporella podem considerar-la un fong típic del sól. Els esclerocis del
fong poden sobreviure fins a 3 anys en el rostoll i conservar llur poder d'infecció.

La infecció es produeix a la tardor o a la primavera, quan les espores (coni-
dis) troben les condicions climàtiques òptimes anteriorment esmentades.

Aquests conidis són la font d'infecció principal, ja que s'escampen amb el vent.
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La infecció més perillosa és la que es produeix a la primavera, si bé com
més primerenca es la infecció més elevats són els danys, ja que es pot arribar a trencar
la tija, com ja hem dit abans, amb la conseqüent pèrdua de collita. En canvi, les infec-
cions tardanes només arriben a fer l'atac superficial a les fulles i tija sense arribar a
trencar-la.

La secada dificulta el desenvolupament de la malaltia sobretot al final de la
primavera. D'aquí es dedueix la poca importáncia que té la malaltia a Catalunya, on
només en anys molt plujosos de primavera i temperatures fresques en certs indrets
pot tenir importáncia sobretot en els secans frescals de l'interior. En aquests casos
es poden fer tractaments amb fungicides específics aplicats des del final de l'afillat fins
al segon nus del cereal.

b) Altres malalties del coll i la tija

A més a més de la Cercosporella, d'una manera accidental també podem tro-
bar com a malalties que ens fan danys en aquesta zona dels cereals, les següents: Ophio-
bolus graminis, Rhizoctonia solani, i Fusarium spp, si bé cap d'aquestes malalties no
té importància económica de moment a casa nostra.

4.3. Malalties que vénen per la llavor

Aquest grup de malalties és el més conegut des de temps antic pels nostres
pagesos i és el format especialment per les cries, els carbons i el ratllat de l'ordi o
Helminthosporium. Horn diu que vénen per la llavor, a diferència de les altres, perquè
la infecció s'origina a la llavor o a vegades la llavor ja la porta a l'interior.

a) Carbons

Aquesta malaltia l'ocasionen diferents bolets basidiomicets del gènere Usti-
lago spp., i es poden diferenciar dues menes de carbons: els de contaminació externa,
en els quals l'espora del fong es posa a l'exterior de la llavor, i els de contaminació
interna, en els quals l'espora del fong es troba a l'interior de la llavor. Així doncs les
menes de carbó més freqüents són:

a.1) Carbons de contaminació externa

Ustilago hordei (a l'ordi) i Usti lago avenae (a la civada). La infecció ve de les
espores de les espigues atacades, que s'escampen pel vent i cauen damunt dels grans.

Els primers símptomes de la malaltia es noten durant la germinació, i el miceli
finalment arriba a la inflorescència de la planta.

En el segon cas, de l'Ustilago hordei, en l'ordi, l'atac final el trobem a l'ovari
i dóna l'aparença externa que la planta és ufana, peró en realitat no hi ha cap forma-
ció real de gra sinó un embolcall aparent l'interior del qual és ple d'espores del bolet.
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En el segon cas, l'Ustilago avenae, a la civada, l'atac es presenta a tota l'espiga, i queda
aquesta recluida finalment a un raquis cobert de pols negra.

Un factor que afavoreix el desenvolupament de la malaltia són les sembres
massa primerenques amb la temperatura del säl encara alta, o sembres massa tardanes
al final de l'hivern quan les temperatures del säl han tornat a pujar.

a.2) Carbons de contaminació interna

Tenim l'Ustilago tritici, que només ataca el blat, i l'Ustilago muda, l'ordi.

La contaminació d'aquests carbons es produeix a través de les espores de les
espigues en floració. Aquestes espores penetren als estigmes de la flor, germinen i fan
un filament que penetra a l'embrió del gra. Aquest miceli es conserva a l'interior del
gra i no torna a ésser actiu fins a la germinació d'aquest gra. Aleshores envadeix la
futura espiga, ja des de l'estadi de pläntula. Després es podran veure els danys externs
a l'espiga i al gra.

Quan hi ha presència d'aquesta malaltia, la destrucció de l'espiga és total
i veiem una massa negra polsinosa que s'escampa pel vent i a la fi només queda el
raquis de la tija.

b) Caries

Aquesta malaltia només ataca el blat; n'és la causa el bolet Tilletia caries.

És una malaltia molt freqüent i coneguda de fa temps. Les espores del bolet
que es troben situades a la part superficial del gra germinen al mateix temps que aquest.
El miceli penetra a l'interior de la planta jove.

Els símptomes externs no es noten fins a la maduresa de l'espiga, i aleshores
podem veure plantes de tija curta i espigues de coloració verd-blavosa deformades.
Aquestes espigues es mantenen dretes i les espiguetes queden més obertes que les que
són sanes separant-se les glumes i deixant veure el gra.

El gra s'infla, és de color marronós, molt lleuger, pot aixafar-se amb facilitat
i esclata escampant una polsina negra i semblant al sutge, d'una olor fétida. Més tard
aquest gra es torna fort.

c) Helminthosporium spp.

És una malaltia que només pot atacar l'ordi. L'Helminshosporium més fre-
qüent és l'Helminthosporium gramineum o Pyrenophora graminea, Drechslera graminea.

Aquest bolet també (com els anteriors) només és transmès per la llavor, i
el nucli el trobem en el pericarpi del gra; comença la germinació del bolet al mateix
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temps que la del gra. Més endavant, en els nervis de les fulles joves apareix un ratllat
de color groguenc clar que va enfosquint-se posteriorment, i les fulles s'assequen. Les
plantes atacades, o no arriben a espigar o bé, si ho fan, queden molt migrades.

Les fulles malaltes són la font de l'atac a les altres plantes ja que en elles sur-
ten les espores que s'escampen i arribaran a les espigues de plantes sanes, el gra de
les quals será l'origen de la próxima infecció.

Les anyades de primavera humida i fresca afavoreixen la malaltia. Hi ha altres
menes d'Helminthosporium, abans ja hem parlat de Helminthosporium tuberosum. Oca-
sionalment, en certs indrets de Catalunya es pot trobar Helminthosporium teres.

Importància de les malalties que vénen per la llavor:

Aquestes malalties sobre les quals hem parlat a la darrera part (carbons, càries
i Helminthosporium, encara que són conegudes de fa molt de temps pels estralls que
van produir, avui, tot i que existèixen, hem de dir que en desinfectar-se gairebé la majoria
de les llavors que hom sembra, no ténen la importáncia del passat. L'acció més eficaç
la constituïren els productes mercurials, que han estat substituïts per altres fungicides
orgáncis. En canvi, els carbons d'infecció interna només han pogut ésser combatut
recentment amb la utilització de desinfectants sistèmics que ténen la possibilitat de
penetrar en la planta i destruir l'inici d'infecció.

5. CONCLUSIÓ

De la descripció de les malalties que hem fet anteriorment podem dir que
actualment no totes es presenten d'una manera regular a Catalunya: la presència d'alguna
d'elles durant molts anys és gairebé nul . la . En canvi n'hi ha d'altres que gairebé cada
any reapareixen i tenen una incidència en el rendiment, corn és el cas de l'oïdi sobre-
tot en l'ordi, entre les malalties que ataquen a la fulla i tija.

En canvi les que vénen de la llavor, si aquesta no fos desinfectada gairebé
sempre hi serien presents.

El coneixement d'aquestes malalties i del dany potencial en cas de presentar-
se, creiem que és interessant, així corn també podem dir que en anys que sigui neces-
sari tractar existeixen una sèrie de fungicides altament eficaços i en anys d'atac fort
o mitjà la utilització adequada d'aquests fungicides és molt rentable. En aquests casos
caldrá seguir els consells de les Estacions d'Avisos del Servei de Protecció dels Vegetals
del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

QUADERNS AGRARIS	 9	 53



BIBLIOGRAFIA

—FREYDER, M. «Les surprenants attaques de la rouille jaune en 1975: l'exemple de la région
7bulousaine» Phytoma, abril 1976.

— BAYER LEVERKUSEN. Pflanzenschutz im Getreidebau, 1975.
— BAYER LEVERKUSEN, DIVERSOS AUTORS. Biologie, wirtschaftliche Bedeutung und

Bekaempfung einiger Getreidekrankheiten.
—VENTURA, E. et BOURDIN, J. «Le traitement fongicide des semences de ble, Arge et

d'avoine». Phytoma, agost-setiembre. 1975.
— CORINO, LORENZO. «Le avversità parassitarie». Informatore Agrario, 1977, 134. 27547

i seguiments.
—Centre de recherches agronomiques de l'état Gembloux (Belgique). «Fumure et protection

Phytosanitaire des céréals». 28/2/74.
—ITCF. «Les maladies des céreales». París, 1973.
—Diputación Foral de Navarra. «Algunas enfermedades de los cereales». 1976.
—CRESPY, A. «7hzitements fongicides des parties aériemes des céréales». Phytoma, mayo 1974.
—Diputación Foral de Navarra. Boletín núm. 314. 25/8/77.
— DIVERSOS AUTORS. «Speciale orzo». Informatore Agrario núm. 35, 1977.
—GARCÍA TEJERO, DOMINGUEZ. Plagas y enfermedades de las plantas cultivadas. Madrid,

1965.

54
	

QUADERNS AGRARIS


