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BUTLLETÍ D AVISOS

Núm. 11 Juliol 2019

Sanitat Vegetal

Conselleria d’Agricultura
Desenvolupament Rural, 

Emergència  Climàtica
i Transició Ecològica

Hortícoles
MELÓ D’ALGER

Pugó

Després d’alçar les cobertes flotants de les plantacions de primave-
ra s’estan observant diversos nivells d’atacs de pugó que enrotllen 
les fulles dels àpexs de la planta. És ací principalment on poden 
iniciar-se els primers focus de pugó, per això, alçant de tant en 
tant la manta tèrmica i revisant l’estat sanitari d’aquests brots pot 
verificar-se la possible presència d’aquests focus.

Control no químic
Es recomana evitar un excés d’aplicació d’abonaments nitroge-
nats, per a evitar una excessiva turgència que servisca de reclam 

a la plaga. A més, a part de ser més susceptibles a l’atac d’àfids i 
altres insectes xucladors, la planta pot veure’s més fàcilment afec-
tada per malalties de fulla i coll a causa de l’escassa ventilació del 
cultiu. D’altra banda, també afecta el quall de fruits, i pot provocar 
avortaments de flors recentment quallades.
Si es detecta la presència de fauna útil (coccinèl·lids, crisopes, 
etc.), cal intentar mantenir aquesta fauna en el cultiu evitant trac-
taments insecticides agressius, i sempre utilitzant aquells amb un 
perfil toxicològic menor de manera que s’ajude l’establiment dels 
insectes depredadors.
Control químic***
Els productes actualment autoritzats per al meló d’Alger per al 
control de pugons són els següents:

FORMULATS DOSI (Hl) Pg
COD 
IRAC

MANERA 
D’ACCIÓ

EFECTES SECUNDARIS

Oli de colza (diverses concentracions) (vegeu etiqueta) 2

Acetamiprid 20% 23-35 gr 7 4A Neonicotinoide Efectuar d’1 a 2 tractaments amb un màxim de 175 g/ha i un interval de 14 dies.

Alfa cipermetrin (diverses concentracions) (vegeu etiqueta) 2 3A Piretroide Els piretroides afecten la fauna útil i solen provocar la presència d’àcars fitòfags.

Azadiractin 3,2% 125 cc 3 UN Desconegut

Sofre 40% + cipermetrin 0,5% 10 Kg/Ha 3 3A Piretroide Per a empolvorar. Els piretroides afecten la fauna útil i solen provocar la presència d’àcars fitòfags.

Beauveria basiana 62.5-125 gr NP

Cipermetrin (diverses concentracions) (vegeu etiqueta) 3 3A Piretroide Els piretroides afecten la fauna útil i solen provocar la presència d’àcars fitòfags.

Deltametrin (diverses concentracions) (vegeu etiqueta) 3 3A Piretroide Els piretroides afecten la fauna útil i solen provocar la presència d’àcars fitòfags.

Dimetoat 40% 50-60 cc NP 1B Organofosforat
Mitjançant polvorització normal amb tractor. Realitzar un màxim de 2 aplicacions per campanya amb un interval de 14 dies abans de 
la floració. Tòxic per a abelles. Únicament per a tractaments a l’aire lliure.

Flonicamid 50% 10 gr 1 29
Modulador 

d’òrgan 
cordotonal

(Aire lliure i Hivernacle): Màxim de 3 aplicacions per campanya amb un interval de 14 dies. Volum de caldo de 1.000 l/ha. No 
s’ha de superar el consum de producte de 100 g/ha. En hivernacle fer l’aplicació quan el nombre de fulles que tinguen un o més 
pugons siga superior al 5%. El control de pugons pot arribar a entre 1 o 2 setmanes, s’haurà de repetir l’aplicació si s’observa la 
presència d’adults. Entre dues aplicacions i la següent s’inclourà un tractament amb un altre aficida que tinga una manera d’acció 
diferent.

Imidacloprid 20% 50-75 cc 3 4A Neonicotinoide
Només en cultius d’hivernacle. En polvorització normal o en l’aigua de reg a 500-700 cc/ha. Molt tòxic per a abelles i pot provocar 
l’aparició d’àcars fitòfags

Lambda cihalotrin 5% 10-20 cc 3 3A Piretroide
Cal efectuar una aplicació per campanya sense superar els 250  ml/Ha. de producte. Els piretroides afecten la fauna útil i solen 
provocar la presència d’àcars fitòfags.

Maltodextrina 59,8% 5-75 l/Ha NP UN Desconegut Fins a 20 aplicacions per campanya

Metomil 25% 100 gr 28 1A Carbamat Molt tòxic per a abelles

Oxamil 10% 10 l/Ha 50 1A Carbamat
El primer tractament, immediatament després del trasplantament, es podrà fer a dosi de 20 l/ha. El segon tractament a dosi 10 l/ha 
als 10-14 dies.

Pimetrozina (diverses concentracions) (vegeu etiqueta) 3 9B
Derivat de la 

Piridina
Aplicació a l’inici de la infestació, efectuant un màxim de 2 tractaments per campanya.

Piretrines 4% (extr. de pelitre) 100-200 cc 3 3A Piretrina

Pirimicarb 50% 100 g 3 1A Carbamat
Cal fer una única aplicació amb un volum de caldo màxim de 300 l/ha a l’aire lliure i en hivernacle, a partir de l’estat vegetatiu de 9 o 
més fulles desplegades.

Sals potàssiques d’àcids grassos 7.5-19 l NP UN

Spirotetramat 15% 10-50 cc 3 23
Inhibidor de 
la acetil CoA 
carboxilasa

Efectuar un màxim de 4 aplicacions amb un interval mínim de 7 dies.

Sulfoxaflor 12% 20-40 1 4C Sulfoximina 1-2 aplicacions en un interval de 7 dies

Tiacloprid 18% 60-100 3 4A Neonicotinoide Només en cultius a l’aire lliure. Efectuar una única aplicació, sense sobrepassar 0,8 l/Ha.

Tiametoxam 25% 20 3 4A Neonicotinoide
Màxim de 2 tractaments espaiats 7-14 dies amb un màxim de 400 g/ha. per aplicació. En reg per degoteig a 800 g/ha. en una sola 
aplicació o en dues de 400 g/ha, només en cultiu d’hivernacle.

Aranya roja

A partir del mes de juliol i agost es poden observar focus d’atacs 
d’àcars, per la qual cosa és necessari vigilar la possible presència 
d’aquesta plaga per a fer els tractaments en els primers estadis de 
desenvolupament d’aquesta, quan és més susceptible a ser afectada 
pels acaricides.

Control no químic
Respecte de la fauna útil que pot ser utilitzada per al control efectiu 
de l’aranya roja en hortícoles en general, actualment es poden dispo-
sar dels àcars depredadors Ambliseius cucumeris i Phytoseiulus per-
similis. El primer actua de forma més preventiva, no sent efectiu en 
el cas d’infeccions elevades ja establides. En aquest cas s’aplicara el 
segon per ser més voraç i per necessitar la plaga per a poder viure, 
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(l’Ambliseius pot alimentar-se d’altres insectes mancant aranya roja). 
Cal vigilar especialment les zones on es produïsca pols en suspensió 
(laterals de camins, etc.), que serà on possiblement comencen les in-
feccions. Els àcars solen col·locar-se en el revés de les fulles, prote-
gits de la llum directa del sol, ja que respiren a través de la pell i són 
sensibles a la deshidratació, per això, els tractaments que cobreixen 

la pell (olis, per exemple) afecten de manera notable a la respiració i, 
conseqüentment, la vida de l’àcar.***
Control químic
Els productes actualment autoritzats en meló d’Alger per al control 
de pugons són els següents:

FORMULATS DOSI Pg
COD 
IRAC

MANERA 
D’ACCIÓ

OBSERVACIONS

Abamectina (diverses concentracions) (veure etiqueta) 3 6 Avermectines En hivernacle, màxim 4 aplicacions.. Aire lliure, màxim de 3 aplicacions.

Abamectina 1,8% + clorantraniliprol 4,5% 60-80 3 28 Diamida
En hivernacle, no superar la dosi màxima de: 0,7 l/ha en polvorització manual; 0,55 l/ha en polvorització amb motxilla i 0,8 l/
ha en polvorització amb carretó. Màxim 2 aplicacions per campanya amb un interval de 7-10 dies entre aplicacions.

Oli de colza 1,69% 100 ml/m² 2 UN Màxim 3 aplicacions amb un interval de 7 a 14 dies mitjançant polvorització manual (llest a l’ús).

Azadiractin 3,2% 0,025-0,15% 3 UN
Aplicar en polvorització normal, havent d’especificar en l’etiqueta el dosatge corresponent a cada cas, així com les indicacions 
relatives a l’addició de coadjuvants o de correctors de PH

Sofre  (Diverses concentracions) (veure etiqueta) 8

Bifenazato 48% 20-25 cc 1 20D
inhibidor del 

transport 
d’electrons

Controla aranya roja comuna. Dosi màxima: 0,375 l/ha. Volum de caldo: 1000-1500 l/ha. Només una aplicació per campanya.

Maltodextrina 59,8% 500-750 cc NP UN En intervals de 3 dies, es poden repetir fins a 20 vegades.

Metarhizium anisopliae var. Anisopliae 
(CEPA F52) 10,5%

125 cc NP UN En intervals de 3 dies, es poden repetir fins a 10 vegades.

Oxamil 10% 10 l/Ha 50 1A Carbamat
El primer tractament, immediatament després del trasplantament, es podrà fer a dosi de 20 l/ha. El segon tractament a dosi 
10 l/ha als 10-14 dies.

Etoxazol 11% 25-50 cc 3 10B
Inhibidor del 
creixement

Hexitiazox 25% 320 cc 3 10A
Inhibidor del 
creixement

Tractar ous i larves abans que aconseguisquen l’estat adult.

Spiromesifen 40-60 cc 3 23
Derivat de l’àcid 

tetrònic i tetràmic
Per a qualsevol mètode d’aplicació fer de 1-4 aplicacions per campanya amb interval entre les mateixes 10-12 dies. Dosi 
màxima: 0,6 l/ha. Emprar un volum de caldo de 300-1.000 l/ha.

Tebufenpirad 20% 80 gr 3 21A
Meti acaricides i 

insecticides

A l’aire lliure i hivernacle. Controla Tetranychus urticae. Aplicar a partir de BBCH 10 (cotilèdons 

completament desplegats) mitjançant polvorització amb tractor a l’aire lliure i mitjançant polvorització manual 

amb carretó en hivernacle. Dosi aire lliure: 0,8 kg/ha. Dosi en hivernacle: 1 kg/ha. 

Oïdi
Símptomes
Les humitats matinals poden propiciar l’aparició d’oïdi en els cul-
tius més avançats, amb la típica pols blanquinosa sobre les fulles 
(feix i revés).
Les espores del fong són fàcilment transportades pel vent i, sota 
condicions ambientals favorables d’humitat i temperatura, desen-
volupen ràpidament la malaltia. Les temperatures altes afavorei-
xen enormement el seu desenvolupament i disseminació. La infec-
ció pot donar-se amb humitats altes, encara que aquests patògens 
també són capaços d’infectar amb humitats relatives inferiors al 
50%, sent aquestes condicions de sequedat les que més afavoreixen 
l’esporulació i posterior dispersió. Per això, en aquestes èpoques 
estivals és el moment de major presència de la malaltia.
Control no químic
Les tècniques culturals per a minimitzar la presència d’aquesta 
malaltia es redueixen a evitar els cultius massa densos així com les 
dosis excessives d’abonat nitrogenat. 

Control químic
Atés que les condicions climàtiques són essencials per al desen-
volupament de la malaltia caldrà estar ben informat de la clima-
tologia per a determinar el moment més propici perquè aparega 
aquesta i dirigir el tractament a aquests moments, ja que les op-
cions de tractaments curatius són escasses i el risc que comporta 
l’aparició de resistències és alt en aquests casos. És molt conve-
nient alternar les matèries actives per a evitar aquesta aparició 
de resistències. Per a això és necessari conéixer cadascuna de 
les matèries a utilitzar. La taula s’ha dividit per colors per a dife-
renciar les diferents famílies i manera d’actuació de cada matè-
ria activa i així poder fer una correcta rotació de formulats amb 
vista a reduir la possibilitat de crear resistències als fungicides. 
El Comité FRAC assenyala concretament a l’oïdi de les cucur-
bitàciedcom d’alt risc per al desenvolupament de resistències a 
fungicides. Els productes registrats autoritzats contra oïdi en el 
meló d’Alger són els següents:

MATÈRIES ACTIVES Dosi/Hl
PS 

(dies)
Codi 

FRAC
Risc de 

Resistències
Observacions

Ampelomices quiqualis 58% 35-70 Kg/Ha NP 44 Baix En cas de pluges superiors a 6 ml s’aconsella repetir el tractament. Una vegada obert 
l’envàs, el producte ha de consumir-se completament.

Azoxistrobin 25% 75-80 cc 3 11 Alt Aplicar en polvorització normal amb suficient quantitat d’aigua per a aconseguir un bon 
recobriment del cultiu.

Sofre  (diverses concentracions) vegeu 
etiqueta NP M2

Bacillus subtillis (cepa QST 713) 15,67% 2 Kg/Ha 1 44

Boscalida 20% + kresoxim metil 10% 50 cc 3 11 Alt Realitzar un màxim de 3 aplicacions per campanya amb un interval de 7 a 10 dies, no 
sobrepassant la dosi màxima de 0,5 l/ha. Volum de caldo: 500-1000 l/ha

Bupirimat 25% 1-1,5 l/ha 1 4 Mitjà

Ciflufenamid 1,5% + difenoconazol 12,5% 100 cc 3 U6 Mitjà

Ciflufenamid 10% 10-30 cc 1 U6 Mitjà

Fenbuconazol 2,5% 200-1000 cc 3 3 Alt No excedir la dosi màxima de producte per hectàrea de 2 l/ha
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MATÈRIES ACTIVES Dosi/Hl
PS 

(dies)
Codi 

FRAC
Risc de 

Resistències
Observacions

Fluopyram 25% + triadimenol 25% 30-40 cc 3 7 Mitjà

Hidrogenocarbonat de potassi 99,99% 5 Kg/Ha 3 7 Baix 4-6 aplicacions cada 3-10 dies

Isopirazam 12,5% 1 l/Ha 7 7 Mig-Alt 2 aplicacions amb interval de 7 dies

Meptildonocap 35% 60 cc 3 UN Mitjà
Aplicar només a l’aire lliure en polvorització foliar amb un màxim de 2 aplicacions per 
període vegetatiu, utilitzant la dosi de 30-60 ml/Hl, en aplicacions amb tractor i de 30 
ml/Hl en aplicacions manuals.

Metil tiofanato (diverses concentracions) vegeu 
observacions 21 1 Alt

Només en aplicació mitjançant reg per degoteig. Efectuar un màxim de 3 aplicacions 
per cicle de cultiu, amb un interval de 15-20 dies sense superar la dosi de 1,7 l/ha i 
aplicació.

Metrafenona 50% 20 cc 3 U6 Mitjà

Miclobutanil  (diverses concentracions) vegeu etiqueta 7 3 Alt

Penconazol  (diverses concentracions) vegeu etiqueta 3 3 Alt

Pythium oligandrum (cep M1) 17,5% 100-300 NP Baix Inclou cogombre i carabasseta. Aire lliure o hivernacle, des que els cotilèdons estan 
desplegats fins que el 80% dels fruits mostra el color típic de maduresa.

Quinoxifen 25% 20-30 cc 7 13 Mitjà

Tebuconazol  (diverses concentracions) vegeu etiqueta 7 3 Alt

Tetraconazol  (diverses concentracions) vegeu etiqueta 7 3 Alt

Per a informació més detallada pot consultar el monogràfic sobre l’oïdi al meló d’Alger de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica: 
http://www.agroambient.gva.es/documents/163214705/163899378/O%C3%ADdio+en+sand%C3%ADa.pdf/9a7e80d1-bc08-45b1-
ac9c-f0de4575b7af

FRUITERS DE PINYOL I LLAVOR
Aranya roja (Panonychus ulmi)

Vigilar els focus i si s’observa fauna auxiliar (fitoseidos, antocó-
ridos, etc.) es recomana no tractar, és de preveure un control bio-
lògic. En cas contrari s’aconsella tractar quan es troben més del 
50% de les fulles amb formes mòbils d’aranya roja. El mostreig 
es farà observant 100 fulles a l’atzar, 2 per arbre, determinant la 
presència o no de l’àcar. La fauna auxiliar es localitzarà princi-
palment en les fulles de la zona ombrejada, en el revés i prop del 
nervi central.
Si es realitza un tractament i és necessari repetir l’aplicació, utilit-
zar productes de famílies químiques diferents.
Productes fruiters de pinyol: abamectina (albercoquer, bresqui-
llera), acequinocil (bresquillera) azadiractin, sofre, etoxazol (al-
bercoquer, cirerer, prunera, bresquillera), fenpiroximato (prunera, 
bresquillera), spirodiclofen.
Productes fruiters de llavor: veure butlletí anterior

Oïdi (Sphaeroteca pannosa, Podosphaera tridactila)
Si es donen les condicions perquè continuen els atacs del fong, 
s’han de mantenir les plantacions protegides. Com a mesures pre-
ventives es recomana eliminar fruits amb símptomes en l’aclarida, 
afavorir la ventilació eliminant xucladors en la poda en verd i mo-
derar la fertilització nitrogenada.
Productes autoritzats: Vegeu els butlletins anteriors
Si s’empra el sofre es recomana aplicar-lo a primeres hores del matí 
perquè s’adherisca millor amb la rosada o a últimes hores del dia per 
a evitar les altes temperatures: atenció al seu ús amb temperatures al-

Fruiters

NOTA: Recordar que l’abús o ús indiscriminat d’alguns insecti-
cides que s’utilitzen en el control d’altres plagues, especialment 
els piretroides, són els causants de l’eliminació dels depredadors 
naturals, sobretot, dels fitoseidos, amb el que es dificultarà el 
control biològic de l’aranya roja.

tes. Recordarem que han de passar 21 dies d’abans o després d’haver 
emprat olis minerals. 

FRUITERS DE LLAVOR
Barrinador de la fusta (Zeuzera pyrina)
El vol d’aquesta papallona es prolongarà durant tot l’estiu, observant-
se els primers danys produïts per les erugues nounades en la part ter-
minal dels brots.
Com a mesura cultural s’han d’eliminar de forma manual les larves en 
les galeries. Quan se supere el llindar de 2 % d’arbres afectats, protegir 
les plantacions realitzant tractaments als focus localitzats en el tronc i 
base de les branques principals. 
La tècnica de la confusió sexual està donant bons resultats.
Tractar amb oli parafínic a l’1% i un piretroide autoritzat .
Cal vigilar la possible proliferació d’àcars com a conseqüència de l’ús 
de piretrines.

POMERA, PERERA I NOGUERA

Carpocapsa (Cydia pomonella)
Al juliol es produirà la 2a generació d’aquesta arna, per la qual cosa 
és necessari protegir les plantacions i fer un tractament si es capturen 
més de 2-3 adults/parany i setmana, repetint-lo passada la persistència 
del producte emprat.
Productes: vegeu el butlletí de maig

PERERA

Psila (Cacopsylla pyri)
Cal continuar amb la vigilància de les plantacions i tractar quan 
s’observe la presència de l’insecte en més d’un 20 % dels brots en 
creixement. Si s’observa melassa, recomanem la utilització de produc-
tes dissolvents en mescla amb els insecticides.
Per a un bon control d’aquesta plaga és molt important utilitzar alts 
volums de caldo amb la finalitat de banyar molt bé totes les parts ver-
des de l’arbre.
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Internet  http://www.agroambient.gva.es/va/boletin-de-avisos

Secció de Certificació Vegetal
Carrer de la Democràcia, 77. 
Ciutat Administrativa 9 de Octubre
Edif.B3 - 46018 València
Tel. 96 124 72 69 Fax. 96 124 79 37

Contestador automàtic
Plagas y enfermedades
Tel. 96 120 76 90

Informació toxicològica
Tel. 91 562 04 20

Alacant
C/ Profesor Manuel Sala, 2
03003 Alicante

sanidadvegetalalicante@gva.es svalmassora@gva.es
Tel. 965 938 195  Fax 965 938 245

Castelló
C/ Comercio, 7
12550 Almassora
Tel. 96 455 83 42/43

València
Av. de  Alicante, s/n.
Apartado 125
46460 Silla
Tel. 96 120 76 91 Fax 96 120 77 00
spf_silla@gva.es
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Productes autoritzats: vegeu butlletins anteriors.

POMERA

Pugó verd (Aphis pomi)
Vigilarem les plantacions davant el perill de formació de noves colò-
nies. Tractarem si hi ha presència de melassa o si es veuen afectats els 
brots en plantacions joves.
Productes: vegeu butlletins anteriors

FRUITERS DE PINYOL
Mosca de la fruita (Ceratitis capitata)
L’inici dels atacs es produeix a mesura que les varietats comencen a 
canviar de color amb la maduració. El parany massiu en cas de fortes 
infestacions no és suficient per a evitar danys; per tant, és convenient 
vigilar la fruita i fer tractaments si s’observen presència de picades o 
captures en els paranys de control. Cal prestar especial atenció en les 
parcel·les pròximes a camps recentment recol·lectats, així com als ar-
bres aïllats, i es recomana que la fruita caiguda a terra s’elimine i es 
tracte. 
Productes: azadiractin, Beauveria bassiana , betaciflutrin (no en cire-
rer), deltametrin, deltametrin + tiacloprid (albercoquer, bresquillera), 
fosmet (bresquillera), lambda-cihalotrin, lufenuron (prunera, bresquille-
ra),  proteïnes hidrolitzades, spinosad (prunera, bresquillera).

Cuc capgròs (Capnodis tenebrionis)
En aquesta època és freqüent observar adults en els arbres alimen-
tant-se. Encara que el màxim de població es produeix a primers 
de setembre es pot fer algun tractament per a baixar població du-
rant aquest mes i repetir a mitjans del mes següent. Els tractaments 
col·lectius són més eficaços si abasten major superfície. Atenció 
a plantacions joves, els adults d’aquest coleòpter poden provocar 
importants defoliacions.
Productes autoritzats: vegeu el butlletí de març.

Monilia (Monilia sp.)
Afecta principalment la prunera i l’albercoquer encara que pot aparéi-
xer en bresquillera i nectarí. En presència de ferides i amb precipita-
cions o rosades freqüents es produeix l’atac del fong a la fruita. Si es 
donen aquestes circumstàncies cal tractar preventivament, respectant 
el termini de seguretat dels productes.
Productes: vegeu butlletins anteriors 

Rosegue (Tranzschelia pruni-spinosae)
Prestar especial atenció en zones humides, endèmiques o si es donen 
les condicions favorables per al desenvolupament de la malaltia (preci-

pitacions i temperatures suaus a l’inici de l’estiu)..
Productes: difenoconazol (sols la prunera), mancozeb, 
piraclotrobin+boscalida (sols la prunera). 

Mosquit verd  Asymetrasca (= Empoasca) decedens 
i les poblacions són elevades convé tractar els vivers i les plantacions 
en formació.

PRUNERA

Arna de les prunes (Cydia funebrana)
El vol de la 2a generació es va produir en la primera meitat de juny. 
El vol de la tercera generació es produeix al juliol.  S’avisarà sobre les 
dates de tractament d’aquesta 3a generació.
La tècnica de la confusió sexual està donant bons resultats per a con-
trolar aquesta plaga. En plantacions amb les condicions adequades, es 
recomana aquesta tècnica
Productes autoritzats: vegeu el butlletí anterior

CAQUI
Mosca blanca (Dialeurodes citri) 
A principis de juny es va aconseguir el 100% d’avivament. Es continua 
el seguiment de la plaga i es preveu  un tractament per al control de 
la segona generació cap a final de mes de juliol, s’emetrà per correu 
electrònic, pàgina web i contestador automàtic.

CAQUI I MAGRANER
Cotonet i Criptoblabes

Al juliol és un bon moment per a frenar els atacs de cotonet en aque-
lles parcel·les que en la campanya passada es van detectar problemes, 
s’emetrà per correu electrònic, pàgina web i contestador automàtic el 
moment idoni per a fer els tractaments.
Es preveu una altra generació de cotonet per a principi d’agost que 
coincidiria amb un màxim de vol de criptoblabes. En parcel·les que en 
passats anys hagen tingut problemes amb alguna d’aquestes plagues 
tractar a mitjan mes per a frenar danys posteriors. 
Productes autoritzats:
Cotonet (caqui):  spirotetramat 10% [SC] p/v .
Cotonet (magraner):  oli de parafina, spirotetramat 10% [SC] p/v .
Criptoblabes (caqui): azadiractin, Bacillus thuringiensis, Z11-
hexadecenal + Z13-octadecenal [VP] P/P (confusió sexual) *.
Criptoblabes (magraner): Bacillus thuringiensis, lambda cihalotrin, 
Z11-hexadecenal + Z13-octadecenal [VP] P/P (confusió sexual)*.
* (autorització excepcional)


