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INFORMA

De la plaga de xinxes Nysius ericae, que ha estat detectada en diversos municipis de la
demarcació de Girona i que està provocant una certa alarma a la població.

L’insecte Nysius ericae s’alimenta d’una gran varietat d’espècies vegetals, entre elles la colza,
tot i que els danys que ocasiona no són importants.

El principal problema d’aquest insecte és que és gregari i poden aparèixer poblacions molt
elevades de manera sobtada.

No representa cap risc per a les persones i animals, resulta molest ja que durant el dia
es desplacen buscant humitat i frescor i solen envair zones urbanes properes als cultius.

En aquest sentit, si es detecten dins les cases, no es recomana aplicar insecticides
domèstics. La millor opció per reduir la seva presència és aspirar-los i submergir-los
amb aigua i sabó o aplicar una mescla d’aigua i sabó amb un polvoritzador manual sobre
la plaga.
Tanmateix, val la pena puntualitzar que aquests insectes tenen un cicle curt i solen
desaparèixer al cap de pocs dies.

En el cas que els municipis afectats tinguin camps de colza propers a les zones urbanes, és
recomanable posar-se en contacte amb els agricultors que gestionen aquestes parcel·les per
tal que les treballin superficialment i redueixin, així, les poblacions d’aquest insecte.

En cas que hi hagi poblacions molt altes i es decideixi optar per fer tractaments fitosanitaris
en zones agrícoles i/o urbanes, es recorda que cal que ho facin aplicadors o empreses de
tractaments degudament autoritzades i amb productes fitosanitaris registrats per l’àmbit
corresponent. Així mateix, quan els tractaments es facin en zones urbanes, cal informar
prèviament als ciutadans.
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