Mascotes

Jardineria

En els centres especialitzats
podem trobar joguines interactives adaptades a aquestes
edats, que faran que el nostre
animal segueixi fent exercici i
divertint-se de forma que l’activitat física no sigui el més
important. Juntament amb el
joc, el tema del descans és
bàsic, ja que en aquestes edats
els nostres animals necessiten
un lloc còmode i adaptat, ja
que arriba un moment en que
un correcte descans ja no és un
simple luxe sinó una necessitat
bàsica.
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Aquestes baixades físiques i
cognitives que hem anat anomenant són un tret característic
d’aquesta etapa vital. Des dels
centres especialitzats recomanem que per cuidar de la millor
manera possible a un animal és
necessari comptar amb l’assessorament d’un especialista
veterinari, que ens guiarà per
quins tractaments són els adequats per garantir un òptim
estat de salut del nostre animal.

Alerta al Maresme!
Dani Sánchez. JardiNet

Desgraciadament tots hem sentit parlar de l’ “escarabat morrut” o si més no sabem
que hi ha una plaga que està acabant amb quasi totes les palmeres del Maresme.
Doncs des de ja fa alguns mesos tenim un altre “visitant” no desitjat que també està
causant importants danys a les palmeres.

E

l nom d’aquest nou indesitjable
visitant
és
Paysandisiaarchon, i es
tracta d’una papallona
nocturna que pot arribar a tenir
una longitud de fins a 9 cm, i que
fa la posta dels seus ous a les
nostres palmeres. Quan els ous
eclosionen, aquests foraden les
palmes, encara plegades en l’interior del tronc de les palmeres, i
quan broten i s’obren presenten
orificis en forma de ventall, que
poden arribar a destruir tota la

Un animal correctament cuidat
durant les etapes de jove i d’adult, tindrà més possibilitats de
gaudir d’una vellesa més llarga
i saludable.
És deure dels propietaris donar
totes les facilitats possibles als
nostres animals. Totes aquestes cures específiques les pots
trobar als centres especialitzats.

Pànxing Maresme
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palmera si l’atac és molt fort. Si
destrueix l’ull de la palmera, que
és l’únic àpex de creixement, la
palmera no podrà brotar per cap
altre lloc i acabarà morint.
Aquesta papallona, a la comarca
del Maresme, està atacant principalment a les palmeres trachycarpusfortuneiy chamaeropshumilis.
Com a mesura de prevenció d’un
atac d’aquest nou visitant, el
mètode més efectiu és mullar,

principalment, l’ull de la palmera i
les llavors, si n’hi ha, amb insecticides que comptin amb matèries
actives com el clorpirifos i l’imidacloprid. Si es detecta que la palmera ja està afectada el millor és
consultar amb un professional
per posar en marxa altres menes
de tractaments.
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Juntament amb el joc,
el tema del descans
és bàsic

