
 
2.-MAHASGINTZA ETA ENOLOGIA BOLETINA 2020-ko APIRILAkoa 

IZURRITE ETA GAIXOTASUNAK 
 
Martxoak 27, 28 ta 29 izaneko leien eragina aztertu beharko da mahastietan, batez be leku agirietan eta barietate 
aurreratuenetan. Kasu gehienetan ez da síntoma edo kalterik izango edo nekrosi txikiranbat izango dogu begien 
kanpoko orrietan baina honek ondo joango dira iñolako kalte barik ta guk ezer ez egin barik. Dana dala leien eragina 
7-10 egunetara aztertu beharko dogu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geure inguruko arazo sanitario garrantzitsuenak gaixotasunak eragiten dabez, bereziki GORRINA, ZURINA eta BOTRITISA 
ta hauek, EGURREKO ONDDOAK aparte itxita, bertako kondizio meteorologiko bereziekaz lotuta dagoz. Landareak 10-20 
zentimetroko kimuak dituztenean izango dira sentikorrak gorrina ta zurinarekiko eta botritisaren kasuan arreta prestatu beharko 
da loraketatik aurrera. Landare Babeserako Zentrotik urtean zehar mahastiaren patogenoen bilakaeraz informatuko dogu. 
 
Oraingo egoera fenologikoetan kontutan hartu beharko dira honako patogeno hauek: 
 
ESKORIOSIA ETA XIRMENDUEN NEKROSIAK ETA MOTAK: normalean ez dogu arazo handirik izaten baina 
inausketa egiterakoan nekrosatutako motak eta zuritutako egur zati ugari ikusi izan badira lehenengo begitarteetan batez be, 
holako estruktura batzuk onddo patogenoekin, batipat eskoriosiagaz, erlazionatuta egon daitezke eta begiak ernabarritzen 
hasten direnean arazoak eragin ditzakete eta kimuen itoketa ere bai. Beraz horrelako sintomatologia somatzen diren partzeletan 
KOMENI DA BAT EDO BI TRATAMENDU BOTATZEA C/D ETA D/E EGOERA FENOLOGIKOETAN (punta 
berdetik orriak zabaltzen diren arte). Erabili FOLPETA edo MANKOZEBA gai eragingarriak dituzten produktuak. 
 
GORRINA: tratamenduak E-F egoera fenologikoan hastea gomendatzen da (kimuak 10 zm-ko luzeera edo gehiago).  
Lehenengo mantxa agertzen danean oharra botako dogu. 
 
OIDIOA: barietate sentikorretan edota beste urte batzuetan kalteak handiak izan badira, E-F egoera fenologikoan 
lehenengo tratamendua egitea komeni da. Ikusi 2020ko Tratamendu Gidako O taldeko oidioaren kontrako fungizidak. 

ARMIARMA GORRIA: Pasa den urtean, akaro honegaz arazoak izan dituzten landaketetan, tratatzea gomendatzen da. C-D 

egoeran akarizida, FLASH UM (fenpiroximato %5), ENVIDOR (spirodiklofena %24), edo BORNEO edo DORYOKU 

(etoxazola %11) bota ahal da. 

ERINOSIA-AKARIOSIA: Izurri honen aurkako tratamendua C-D egoeran (punta berdearen eta orrien irteeraren artean) egin 
behar da, aurreko urteetan kalteak izan dituzten lurzatietan bakarrik. Geroago eginiko tratamenduak ez dira eragingarriak 
izango, eriofidoak orriek eratzen dituzten zezidioetan magalpetuko baitira, tratamenduak eragiten ez dien tokian. Produktu 
erabilgarria FLASH UM (fenpiroximatoa %5) da. 
 
Mahastigintza: 
 
LURZORUAREN MANTENIMENDUA: Ekidin landareekiko belar txarren konpetentzia. 
 

 Internet bidezko asteroko oharrak : 
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5505&Idioma=EU 

 Erantzungailu automatikoaren bidezko asteroko oharrak (Maiatzaren lehen astetik aurrera): 944066879 
 Mahasgintza eta enologia boletina 
 SMS mezuak egoera berezietarako (gorrinaren lehen mailako infekzioa, lehen orbanaren topaketa, 
txingorra...) 
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