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La Xylella fastidiosa 

a Itàlia 
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La Xylella a Púglia 

 Detecció: 2013  Provincia: Lecce 
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Oria (provincia de Brindisi) 
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www.emergenzaxylella.it 
 

http://www.emergenzaxylella.it/


Declaració estat d’emergència 
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Plantes hostes 

Soca italiana 



Acacia saligna (Labill.) Wendl. 
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Mimosa blava 

Font: Viquipèdia 



Catharanthus 
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Myrtus communis L. 
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Murtra 



Nerium oleander L. 
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Baladre 



Olea europaea L. 
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 Olivera 



Polygala myrtifolia L. 
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Prunus avium 
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Cirerer 



Prunus dulcis 

19 

  

Ametller 



Rhamnus alaternus 
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Aladern 



Rosmarinus officinalis 
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Romaní 

Font: Ricard Sorribas Royo 



Spartium junceum 
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Ginesta 



Vinca 
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Vinca 



Westringia fruticosa 
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La Xylella fastidiosa 

a Còrsega 



Situació a Còrsega 

França va anunciar, el 23 
de juliol  la detecció d’un 
brot a Còrsega,  
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Detectat en un arbust Polygala 

myrtifolia amb símptomes, ubicat en 

una zona comercial de Propriano. 

 

Els Serveis de l'Estat a Còrsega van 

implementar immediatament el pla 

d'emergència que estableix la 

normativa UE.  
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Plantes positives: 

 

- 178 Polygala mirtifolia 
 

- 6 Spartium junceum (ginesta) 
- 2 Cytisus racemosus 
- 1 Pelargonium sp. (gerani) 

Subespècie diferent a la d’Itàlia: 

 X. fastidiosa subsp multiplex 

 

No detectada en olivera (en té 7000 ha) 

 

 

 

 

Situació a 17/9/2015 
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Plantes hostes 

Soca de Còrsega 



Polygala myrtifolia L. 
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Spartium junceum 
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Ginesta 



Cytisus racemosus 
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www.apuliaplants.it 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLz04sbdqsgCFcRWGgodrZMKKg&url=http%3A%2F%2Fwww.apuliaplants.it%2Fen%2Fprodotti%2Fcytisus-racemosus%2F&bvm=bv.104317490,d.d2s&psig=AFQjCNEYKaHU1t3-Xc6KdXCT56WpW1jJ_Q&ust=1444113748684890
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCLz04sbdqsgCFcRWGgodrZMKKg&url=http%3A%2F%2Fwww.apuliaplants.it%2Fen%2Fprodotti%2Fcytisus-racemosus%2F&bvm=bv.104317490,d.d2s&psig=AFQjCNEYKaHU1t3-Xc6KdXCT56WpW1jJ_Q&ust=1444113748684890


Pelargonium sp. 

33 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIb00PbcqsgCFUlWGgod1FkE0g&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPelargonium_%25C3%2597_hortorum&psig=AFQjCNFubMrhhNAeh-Bt0lF7Mv_cApp0gA&ust=1444113670097781


Normativa a la UE 



Normativa 

DATA 

Octubre 2013 Comunicació oficial. Primeres mesures eradicació a Puglia 

Juliol 2014 Decisió UE 2014/87, mesures d’emergència Xylella 

Setembre 2014 DM 26/9/2014:  Mesures emergència república italiana 

Febrer 2015 Nominament Commissari Estraordinari a Puglia 

Maig 2015 Decisió 2015/789/UE 

Juny 2015 DM 19 juny 2015:  mesures emergència república italiana 

Setembre 2015 Retificació estat èmegència a Itàlia 
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DECISIÓ UE 2015/789 (mesures emergència contra Xylella) 
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• Establiment de zones demarcades 

• Consistirà en una zona infectada i una zona tampó de 10 km  

• Mesures d'eradicació  

• Destrucció planta infectada i 100 m al voltant 

• Mesures de contenció 

• Únicament en la província de Lecce 

• Circulació dins UE de plantes susceptibles a Xylella (189) 

produïdes en zones demarcades 

• Importació de plantes susceptibles (excepte fruits i llavors) 

 

 

 

 



Circulació vegetals especificats dins la UE 

 

1. Es prohibeix la circulació a la UE dels vegetals especificats que 

s'hagin cultivat en una zona demarcada  

2. No obstant es pot permetre si s'han cultivat en un lloc que compleix 

totes les condicions següents: 

a) està registrat de conformitat amb la Directiva 92/90/CEE  

b) està reconegut per l'organisme oficial competent com lloc lliure 

de Xilella i dels seus vectors 

c) està protegit físicament contra la introducció dels seus vectors; 

d) està envoltat per una zona amb una amplada de 200 m de la qual 

s'ha comprovat que està lliure de Xylella 

 

Les plantes que compleixin aquestes condicions produïdes en zones 

demarcades podran desplaçar-se si van acompanyades de passaport 

fitosanitari  
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Importació de vegetals especificats 

Prohibida la introducció de vegetals per a la plantació, excepte les 

llavors, de Coffea originaris de Costa Rica i Hondures 

 

Els vegetals especificats (189) originaris de tercers països on no estigui 

present l'organisme especificat podran introduir-se en la Unió només si: 

 

- Xylella no està present al país 

- Es prenen les mateixes mesures que la zona demarcada d’Itàlia 
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Projecte modificació Decisió UE 2015/789 

 Inclou la nova soca de Xylella detectada a Còrsega: múltiplex 

 Possible acceptació tractament aigua calenta per a poder comercialitzar 

material vegetal de plantació de vinya de zones demarcades (tot i que Itàlia 

insisteix que la soca italiana no afecta a la vinya) 

 Inclou en l‘annex noves plantes hostes de la soca múltiplex: Polygala mirtifolia, 

Spartium junceum, Cytisus racemosus i Pelargonium 

 Obliga a passaport fitosanitari a tots els moviments intracomunitaris de les 

plantes susceptibles a de les soques de Xylella presents a la UE, tot i que no 

s’hagin produït en zones demarcades de la UE  (excepte quan van destinades 

a no professionals) 

 

Probable votació al CFP d’octubre 

Objecte de debat en el Comitè Fitosanitari Permanent (CFP) de Setembre 
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Noves interceptacions en altres estats 

 Plantes de cafè importades 

 Cantó de Lucerna 

 Cantó de Zurich 

Suïssa  (agost de 2015) 
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Web EPPO 

http://www.eppo.int/QUARANTINE/special_topics/Xylella_f

astidiosa/Xylella_fastidiosa.htm 

 

Xylella fastidiosa 
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http://www.eppo.int/QUARANTINE/special_topics/Xylella_fastidiosa/Xylella_fastidiosa.htm
http://www.eppo.int/QUARANTINE/special_topics/Xylella_fastidiosa/Xylella_fastidiosa.htm
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http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm                   
 

http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm
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www.gencat.cat/agricultura 
 www.ruralcat.net 

 
 

http://www.gencat.cat/agricultura
http://www.ruralcat.net/

