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BUTLLETÍ D AVISOS

Núm. 10 Juliol 2019

Sanitat Vegetal

Conselleria d’Agricultura
Desenvolupament Rural, 

Emergència  Climàtica
i Transició Ecològica

Cítrics

PLA DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS
Matèries actives recomanades dins de les autoritzades per a ser 
utilitzades en la fruita programada per a ser exportada als Estats 
Units..
1.- TRACTAMENTS EN CAMP

1.1.- Plagues i malalties
· Àcars: abamectina, acequinocil, etoxazol, fenpiroximat (1), he-

xitiazox, piridaben, spirodiclofen.  
· Caparreta: piriproxifen, sulfoxaflor.
· Parlatoria (poll gris): piriproxifen, spirotetramat, sulfoxaflor.
· Poll roig de Califòrnia: piriproxifen, rescalure, spirotetramat, 

sulfoxaflor.
· Serpetas: piriproxifen, sulfoxaflor.
· Cotonet: spirotetramat, sulfoxaflor.
· Trips: etofenprox, spirotetramat.
· Pugons: acetamiprid, dimetoat (2), flonicamida, spirotetramat, 

sulfoxaflor.
· Mosca blanca: acetamiprid, piridaben, spirotetramat. 
· Ceratitis capitata: etofenprox, fosmet, malation, spinosad.
· Minador de les fulles: abamectina, acetamiprid, azadiractina, 

hexitiazox.
· Aguado:  fosetil-Al, mancozeb, oxiclorur de coure.
· Podridura de coll i gomosis:  fosetil-Al, oxiclorur de coure.
· Alternaria: mancozeb, oxiclorur de coure.
· Antracnosis: mancozeb.

(1): No s’han de fer servir equips d’aplicació amb risc elevat de deriva. Només 
una aplicació per campanya.
(2): Només una aplicació per campanya abans del quallat dels fruits.

1.2.- Reguladors del creixement: Àcid giberèl·lico
1.3.- Herbicides: Dicuat, glifosat, pendimetalina.
2.- TRACTAMENTS EN MAGATZEM (POST-RECOL·LECCIÓ)
Fludioxonil, imazalil, ortofenilfenol i les seues sals, pirimetanil, 
propiconazol, tiabendazol.

PROGRAMA DE COL·LABORACIÓ ESTATS UNITS – ESPANYA:  
EXPORTACIÓ CLEMENTINES ALS ESTATS UNITS CAMPANYA 2019 - 2020

N O T E S

Algunes matèries actives (vegeu taula adjunta) tenen als EUA un LMR inferior al de la UE 
(abamectina, acequinocil, fosetil-Al, hexitiazox, piridaben, piriproxifen, spirotetramat, 
sulfoxaflor). Els terminis de seguretat que figuren en les etiquetes estan calculats en 
funció del LMR de la UE, per la qual cosa per al LMR dels EUA podrien ser una mica majors.

Si s’efectuen diverses aplicacions convé alternar les matèries actives emprades per a evi-
tar l’efecte acumulatiu dels residus.

Això és particularment important en el cas dels plaguicides amb LMR als EUA inferior a 
l’europeu (abamectina, acequinocil, fosetil-Al, hexitiazox, piridaben, piriproxifen, spiro-
tetramat, sulfoxaflor) amb els quals no convé fer més d’una aplicació a l’any.

Els tractaments contra pugons, en cas de ser necessaris, convé efectuar-los només en la 
brotació de primavera per a minimitzar els residus. Certs formulats de dimetoato estan 
autoritzats per al tractament de plançons i arbres adults abans del quallat de fruits i amb 
limitacions en les dosis (consulteu l’etiqueta).

En els tractaments contra àcars convé no efectuar més d’una aplicació a l’any amb el 
mateix acaricida per a evitar o retardar l’aparició de resistències. En el cas de hexitiazox, 
per a prevenir problemes de residus es recomana no fer aplicacions després de l’estiu.

A partir de l’inici del canvi de color del fruit sol s’haurien de fer tractaments contra la 
mosca de la fruita o contra l’aigualit, si les condicions foren favorables, respectant sempre 
els terminis de seguretat.

En aquestes recomanacions s’indiquen només les matèries actives de cada plaguicida. 
Com poden haver-hi variacions en les autoritzacions o condicions d’ús, fins i tot revo-
cacions, segons els formulats comercials, es recorda l’obligatorietat de lectura de les 
etiquetes dels envasos abans de la utilització de qualsevol producte comercial i, en tot 
cas, la consulta a la pàgina web del Registre de Productes Fitosanitaris del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-
fitosanitarios/registro/menu.asp

Plaguicida LMR
U.E. USA

abamectina 0,04 0,02
ac. giberèl·lic (E) (E)
acequinocil 0,4 0,35
acetamiprid 0,9 1
azadiractina 0,5 (E)
dimetoat(1) 0,01* 2,0
diquat 0,02 0,05
etofenprox 1 5
etoxazol 0,1 0,1(2)

fenpiroximat 0,5 1
flonicamida 0,15 1,5
fludioxonil 10 10
fosetil-Al 75(3) 9(4)

fosmet 0,5 5
glifosat 0,5 0,5
hexitiazox 1,0 0,6(2)

Plaguicida LMR
U.E. USA

imazalil 5 10
malation 2 8
mancozeb 5 10
metaldehide 0,05* 0,26
ortofenilfenol 10  10
oxicl. de coure 20(5) (E)
pendimetalina 0,05* 0,1
piridaben 0,3 0,9
pirimetanil 8 10
piriproxifen 0,6 0,5
propiconazol 5 8
spinosad 0,3 0,3
spirodiclofen 0,4 0,5
spirotetramat 1,0 0,6
sulfoxaflor 0,8 0,7
tiabendazol 7 10

LMRs dels productes fitosanitaris indicats  en el pla 
a Espanya i els EUA per a clementines

(1): Certs formulats estan autoritzats per al 
tractament de plançons i arbres adults abans 
del quallat de fruits i amb limitacions en les 
dosis

(2): Tolerància d’importació

(3): Suma de fosetil i àcid fosfònic juntament 
amb les seues sals expressat com fosetil

(4): El compliment d’aquesta tolerància es 
determinarà mesurant únicament l’alumini 
tris (O- etil-fosfito)

(5): Com a coure inorgànic

 () Límit de detecció

(E): Exempts de tolerància
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CAMPANYA TARONGES, CLEMENTINES I ALTRES 

MANDARINES ALS EUA.
Es comunica que s’ha habilitat en el Mòdul de Campanyes 
Específiques d’Exportació de CEXVEG, la campanya de taronges, 
clementines i altres mandarines als EUA.
Els terminis d’aquesta són:
Presentació de sol·licituds (exportador/operador): del 18 de juny a 
l’1 de juliol de 2019
Revisió i formalització de sol·licituds (entitat auditora): del  18 de 
juny al 9 de juliol de 2019
Presentació de modificacions (exportador/operador): del 18 de 
juny a l’1 de juliol de 2019 i del 5 al 9 de juliol de 2019
Revisió i validació de sol·licituds (comunitats autònomes): del 18 
de juny a l’11 de juliol de 2019
Duració de la campanya: del 18 de juny de 2019 al 31 de maig de 
2020
 En l’apartat “Gestor” de CEXVEG es troben les pautes generals 
de la campanya.

Cotonet de les Valls (Delottococcus aberiae) 
Continuar observant els fruits xicotets per a determinar la necessitat 
de tractament fins que aquests aconseguisquen els 2-3 cm, perquè fins 
que no aconseguisquen aquesta grandària són susceptibles de defor-
mació. També és possible observar deformacions en fruits xicotets.
Es ferà una intervenció química quan s’aconseguisca el llindar de 
tractament. (Vegeu Butlletí d’avisos maig-Juny núm. 6/2019)
Matèries actives autoritzades (1): oli de parafina, acetamiprid, 
azadiractin, clorpirifós, deltametrin, lambda cihalotrin, metil clor-
pirifós, piriproxifen, spirotetramat, sulfoxaflor.

(1)  En triar un formulat de qualsevol d’aquestes matèries actives es 
prestarà especial atenció als usos i dosis autoritzades, així com a les 
condicions d’ús i manipulació. https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/
temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp També 
es considerarà els efectes secundaris dels productes a utilitzar. 
http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2012/09/Efectos-
seundarios-22-2-13.pdf

Aranya roja (Tetranychus urticae)
L’aranya roja és una espècie d’àcar que s’alimenta de moltes es-
pècies vegetals: hortícoles, cítrics (especialment clementins i lli-
meres), altres fruiters, ornamentals, i també és comuna en plantes 
espontànies. 
Es desenvolupa en el revés de les fulles, s’agrupen en colònies i 
produeixen abundant seda. El feix es bomba i es torna de color 
groc, brut o rovellat. Pot provocar intenses defoliacions a l’estiu. 

Fruit amb una femella de cotonet

També s’alimenta dels fruits, i provoca taques de rovell difuses per 
tota la superfície del fruit madur. 
En aquests moments i en algunes parcel·les es comença a veure 
noves colònies en les fulles joves.
Seguiment de la plaga: per a determinar el risc cal detectar la 
presència d’individus vius en les fulles. Per a això es poden emprar 
qualsevol dels dos mètodes següents..

• Observar la presència de formes mòbils en l’última brotació 
desenvolupada, anotant presencia/absència d’aranya roja. 
Mostrejar des de juny fins a setembre. Per a un control químic, 
el llindar de tractament s’aconsegueix quan se superen un 10% 
de fulles amb presència.

• La guia de Gestió Integrada de plagues de cítrics (Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació) recomana fer mostrejos 
setmanals entre juliol i setembre: “El mostreig es realitza de-
positant dos cércols de 56 cm de diàmetre sobre la copa dels 
arbres i comptant el nombre de cércols ocupats, aquells que 
contenen dos o més fulles simptomàtiques amb taques grogues. 
Al mateix temps es mostregen quatre fulles simptomàtiques i 
es determina el nombre de fulles ocupades per aranya roja”. 
Es recomana mostrejar 20 arbres/ha”. El llindar de tractament, 
per a un control químic, s’aconsegueix quan se supera el 54% 
de cércols ocupats i el percentatge de fulles simptomàtiques 
ocupades per l’aranya roja supere el 22%.

Només es tractarà quan s’arribe als llindars establits i no de manera 
arbitrària o només per presència  de fulles simptomàtiques, perquè 
no són eficaces.
Matèries actives autoritzades (1):  abamectina, oli de taronja, oli 
de parafina, acequinocil, clofentezin, etoxazol, fenpiroximato (2), 
hexitiazox, piridaben, spirodiclofen, tebufenpirad.

(1)  En triar un formulat de qualsevol d’aquestes matèries actives es 
prestarà especial atenció als usos i dosis autoritzades, així com a les 
condicions d’ús i manipulació. https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/
temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp També 
es considerarà els efectes secundaris dels productes a utilitzar. 
http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2012/09/Efectos-
seundarios-22-2-13.pdf
(2) Evitar la deriva del producte

Control biològic: s’observa amb freqüència la presència d’àcars 
fitoseidos (Neoseiulus californicus, Phytoseiulus persimilis) i in-
sectes depredadors com Stethorus punctillum, Chrisoperla carnea, 
Feltiella acarisuga, Scolothrips longicornis, Conwentzia psocifor-
mis y Semidalis aleyrodiformis. Els tractaments indiscriminats 
poden afectar les seues poblacions i provocar l’increment de les 
poblacions d’aranya roja.

Fulles amb símptomes de danys per aranya roja



temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp També 
es considerarà els efectes secundaris dels productes a utilitzar. 
http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2012/09/Efectos-
seundarios-22-2-13.pdf
(3) Solament taronger i mandariner.
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Trips de l’orquídia (Chaetanaphothrips orchidii)

Descripció
L’adult és groguenc amb dues zones fosques en el primer parell 
d’ales d’1 a 1,5 mm. Les larves són groguenques o rosades.
Biologia
En els cítrics es desenvolupa principalment sobre els fruits, en la 
zona entre dos fruits o entre fruit i fulla i en la part baixa de l’arbre. 
Pot trobar-se sobre els fruits en qualsevol moment de l’any, i 
s’incrementen les seues poblacions a mesura que el fruit es desen-
volupa. La femella fa la posada dins de l’epidermis de fulles i fruits 
mitjançant el ovipositor. Les larves, passen per dos estadis abans de 
convertir-se en prepupa i finalment en pupa. Els estats de prepupa i 
pupa es desenvolupen en el sòl, d’on emergeixen els adults.
Danys
El mal es produeix a causa de l’alimentació de larves i adults, con-
sisteix en taques fosques de forma circular entre fruits en contacte 
o irregulars i difuses en altres parts del fruit, que van enfosquint-se 
a mesura que avança el desenvolupament del fruit.
Mitjans de control
En l’actualitat no es té experiències sobre la gestió dels danys cau-
sats per aquest trips.
Com mesurades cultures és aconsellable formar els arbres de ma-
nera que queden airejats i evitar la formació de fruits arraïmats.
Per referències d’altres països, s’aconsella observar 100 fruits en 
contacte de la part inferior de l’arbre des del mes de juliol, i s’ha 
de fer un tractament amb més del 5-10% de fruits amb trips o quan 
s’observe algun fruit amb danys i existisquen trips.
Matèries actives autoritzades (1): oli de taronja, azadiractina, eto-
fenprox, metil-clorpirifós (3), spirotetramat, tau-fluvalinat.

(1)  En triar un formulat de qualsevol d’aquestes matèries actives es 
prestarà especial atenció als usos i dosis autoritzades, així com a les 
condicions d’ús i manipulació. https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/ Nimfa de trips de l’orquídia

Adult de trips de l’orquídia

Vinya
Cuc del raïm (Lobesia botrana) 
1a Generació
El seguiment del cicle biològic d’aquesta plaga, considerada 
com la plaga clau del cultiu, es realitza en els últims anys mit-
jançant la col·laboració dels tècnics de vinya de Cooperatives 
Agroalimentàries i el Servei de Sanitat Vegetal.
El vol de la primera generació s’ha produït amb bastant normalitat 
en totes les zones vitícoles de la Comunitat i en aquests moments 
s’ha donat per finalitzat. Els danys ocasionats per la plaga han sigut 
poc rellevants per la qual cosa no ha sigut necessari fer tractament 
insecticida contra la plaga.

Parany sexual per a fer el seguiment
 del cicle biològic

Dalt: Mal de 1a generació.
Baix: Larva L4 sobre glomèrulo.



Malgrat això, recomanem no abaixar la guàrdia i vigilar les vinyes 
per a estar atents a l’aparició de noves taques, i poder actuar amb la 
finalitat d’evitar contaminacions secundàries que puguen desembo-
car en l’explosió de la malaltia.

Oïdi (Erysiphe necator)
Hui dia no s’han detectat atacs importants d’aquesta malaltia. No 
obstant això, hem de tindre en compte que encara estem en el mo-
ment fenològic de major sensibilitat a l’atac del fong. Per això, 
recomanem una màxima protecció de les vinyes de totes les zo-
nes vitícoles, sense excepció. Aquesta protecció haurà de ser emi-
nentment preventiva per a evitar que el fong se’ns instal·le en les 
nostres vinyes, ja que en cas contrari, serà molt complicat fer una 
estratègia curativa per a detenir l’avanç de la malaltia.
 

NOTA: Les matèries actives recomanades per a controlar els parà-
sits anteriorment esmentats es poden consultar en el butlletí número 
8 de juny de 2019.
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2a Generació
En el moment de la redacció d’aquest butlletí podem dir que ha 
començat la corba de vol de la 2a generació en les zones més pre-
coces (Vinalopó, zona centre de València, IGP Castelló i la Vall 
d’Albaida). En la resta de zones encara continuen observant-se els 
danys de la 1a generació.
Les dates exactes de tractament d’aquesta 2a generació s’avisaran 
per Internet i contestador automàtic.

Mildiu (Plasmopara vitícola)
En el període floració-quallat (període de màxima sensibilitat a 
l’atac del fong), s’han observat, de manera molt puntual, alguns 
atacs d’aquesta malaltia, observant-se tant les taques d’oli en les 
fulles com la simptomatologia típica en rams. No ha sigut un 
atac generalitzat i a més no ha evolucionat cap a danys majors, 
ja que la protecció, en general, ha sigut l’adequada en aquest 
període.

Míldiu en fulles. Taques d’oli de 1a contaminació

Atac d’oïdi en prefloració

Olivera
Mosca de l’olivera (Bactrocera oleae Gmlin)
Amb motiu de la campanya contra la mosca de l’olivera, la 
Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica facilitarà als agricultors que ho 
sol·liciten la proteïna hidrolitzada per a la realització de tractaments 
terrestres d’esquer.
La proteïna es repartirà als agricultors/entitats que la sol·liciten, sem-
pre que aquests aporten justificació de la compra de l’insecticida au-
toritzat per a la realització d’aquests tractaments, mitjançant la factura 
corresponent. Els productes autoritzats per a aquest tractament són els 

CULTIU PLAGA PRODUCTE DATA INICI 
AUTORITZACIÓ

DATA FI 
AUTORITZACIÓ

Mandariner Fungicida contra Alternaria alternata pv. Citri piraclostrobin 25% [EC] p/v 01/09/2019 31/10/2019

Mandariner Fungicida contra Alternaria alternata pv. Citri piraclostrobin 25% [EC] p/v 20/06/2019 30/06/2019

Olivera
Insecticida/parany massiu contra 
Bactrocera oleae

formulats a base de lambda-cihalotrin 7,5 mg/un. 22/05/2019 15/08/2019

següents: alfa-cipermetrina, deltametrina, dimetoat, lambda cihalotrin.
Així mateix, es facilitarà fosfat diamónico com a atraient alimentós 
per al seu ús en botelles de plàstic. És important que aquests paranys 
estiguen col·locats ja, perquè comencen a capturar les mosques del 
primer vol dels tres que solen donar-se en la nostra zona. Així acon-
seguim rebaixar la població de mosca quan el fruit està receptiu a la 
picada, quan s’endureix el pinyol.
Les sol·licituds per a aquests dos casos hauran de fer-se per a un mí-
nim de 5 ha, per a això podran agrupar-se els olivicultores necessaris. 
El telèfon de contacte és el 659490341.

Autoritzacions excepcionals


