
- productes penetrants: bentiavalicarb, difeconazol, dodina, fenbu-
conazol, kresoxim-metil, tebuconazol, trifloxistrobín.
- productes de contacte: compostos de coure, mancozeb, compostos 
de coure + fungicides orgànics (mancozeb)

Ull de gall

L’ull de gall és una malaltia causada pel fong Fusicladium 
oleagineum (Spilocea oleagina anteriorment). Els símptomes més 
característics de la malaltia són taques circulars de color fosc, 
envoltades a vegades per un halo groguenc que es desenvolupen en 
el feix de les fulles. En el revés apareixen taques difuses que són 
menys distintives.
Com a mesures culturals preventives, és molt important que, amb 
la poda, s’afavorisca la ventilació de l’interior de l’arbre, perquè 
les fulles conserven la humitat el menor temps possible.
Així mateix, és important ser acurat amb l’abonament nitroge-
nat, ja que aquest, en excés, afavoreix el desenvolupament de la 
malaltia.
Les èpoques de major sensibilitat a aquesta malaltia són prima-
vera i tardor, èpoques amb temperatures mitjanes i humitats re-
latives elevades; és en aquestes èpoques quan han de fer-se els 
tractaments corresponent. Per tant, en zones de boires persistents 
o en les que s’observe la presència de la malaltia, es recomana 
realitzar tractaments fungicides preventius amb algun dels pro-
ductes següents:
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Ull de gall. Foto: Guia de Gestió integrada de plagues de 

Vinya
Oïdi (Erysiphe necator)

L’oïdi de la vinya és una malaltia endèmica en les nostres vinyes. 
El període més sensible a l’atac del fong és des de l’inici de la 
floració fins al verol, però especialment, el que va des de l’inici 
de la floració (5-10% de flors obertes), fins al tancament del ram 
(estat fenològic L).
La millor estratègia de protecció és la realització d’una sèrie de 
tractaments preventius, és a dir, abans de l’aparició dels símptomes 
externs de la malaltia.
En general, el nombre de tractaments serà de quatre, depenent 
del producte emprat i de la seua persistència. No obstant això, en 
varietats més sensibles es podrà (o hi haurà) augmentar aquesta 
xifra, així com disminuir-la en el cas de varietats menys sensibles. 
A partir del verol, el fong no ataca el carràs.

Oïdi, atac en fulla

Oïdi, atac en ram

Oïdi, grans clivellats

Els productes a emprar en la lluita contra aquesta malaltia, així 
com els seus principals característiques, apareixen reflectits en el 
següent quadre:
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GRUP QUÍMIC
FAMÍLIA

MANERA 
D’ACCIÓ MATÈRIA ACTIVA PERSISTÈNCIA

IBS/Triazoles i mescles Penetrant

difenoconazol
difenoconazol+ciflufenamid

fenbuconazol
flutriafol

myclobutanil
penconazol
tebuconazol

tebuconazol+fluopyram
tebuconazol+trifloxistrobín

tetraconazol
tetraconazol+proquinazid

 14 díes

Estrobirulines i mescles Penetrant

Azoxistrobín
azoxistrobin+folpet

azoxistrobin+tebuconazol
kresoxim-metil

kresoxim-metil+boscalida
piraclostrobín
trifloxistrobín

14 díes

Amidoximes Penetrant ciflufenamid 14 díes

Benzimidazols Sistèmic metil-tiofanat

Benzofenones Penetrant Metrafenona
piriofenona 14 díes

Dinitrofenols Contacte meptil-dinocap 10 díes

Hydroxi-pirimidines Penetrant bupirimat 14 díes

Piridínic-carboxamides Penetrant boscalida

Quinozolines Penetrant proquinazid 14 díes

Benzamidas Penetrant fluopiram

Contacte

Sofre
oli de taronja

carbonat d’hidrogen de potassi
eugenol+geraniol+timol

10 díes

Fungicides biològics Contacte Ampelomices quisqualis 8 díes

Inductors d’autodefensa Contacte Laminarin
cos-oga 8 díes

Míldiu (Plasmopara vitícola)

El míldiu és una malaltia causada pel fong Plasmopara vitícola, 
que pot atacar a qualsevol òrgan verd de la planta.
A diferència de l’oïdi, és una malaltia cíclica, és a dir, pot produir 
danys importants si es donen les condicions meteorològiques ade-
quades, i no existeix una protecció adequada de la vinya.
Perquè es produïsca la 1a contaminació de míldiu, s’ha de complir 
la denominada “Regla dels tres 10”, és a dir, s’han de complir els 
condicionants següents:

* La longitud dels brots ha de ser superior a 10 cm.
* La precipitació, en 1 o 2 dies consecutius, serà igual o superior 

a 10 mm.
* La temperatura mitjana haurà de ser superior a 10 °C.

A més de tots aquests condicionants, és important que en l’ambient 
existisquen oòspores madures del fong, la qual cosa es produirà de 

manera especial quan a la fi d’hivern es produïsquen temperatures 
suaus al costat d’humitats relatives altes.

Míldiu en floració
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Les següents contaminacions o contaminacions secundàries (ex-
plosió de la malaltia), es produiran simplement per la presència 
d’humitat en les fulles mullades per la rosada.

Els danys d’aquesta malaltia són d’extrema importància quan 
l’atac del fong es produeix en el període floració-quallat. Per 
aquest motiu, recomanem encaridament que, en aquest període, 
estiga totalment protegit de l’atac del fong, independentment de 
la climatologia que s’hi done en l’esmentat període.

Estratègia de protecció:
Es recomana realitzar un tractament fungicida quan es produïsca 
la regla dels tres 10, i mantindre la protecció de la vinya mentre es 
donen les condicions meteorològiques favorables al desenvolupa-
ment del fong.

Amb el suport de les estacions agroclimàtiques automàtiques de 
l’IVIA, i la col·laboració dels tècnics de Cooperatives Agroalimen-
tàries, el Servei de Sanitat Vegetal emetrà els avisos oportuns a 
través d’Internet, per a un bon control de la malaltia.

Al contrari del que s’ha comentat en l’apartat d’oïdi, podem es-
perar a observar els primers símptomes de la malaltia (1a taca 
d’oli). En aquest cas, el que haurem de fer és detindre la ger-
minació de les zoòspores de la contaminació primària, i evitar 
així les següents contaminacions secundàries, o explosió de la 
malaltia.

És important tindre en compte que els productes sistèmics i pe-
netrants tenen bona acció de parada o stop, però els seus millors 
resultats s’obtenen aplicant-los de forma preventiva, sobretot 
quan la pressió del fong és elevada, en aquest cas, escurçarem la 
cadència dels tractaments en un parell de dies. A més, el fong té 
més facilitat per a crear resistències si es fa un mal ús d’aquests 
fungicides.

Míldiu, taca d’oli, primera contaminació

Míldiu, conidis en el revés

Pràctiques culturals:
* Es recomana no llaurar el terreny durant el període de floració.
* S’aconsella realitzar la pràctica de la poda en verd.
* No intensificar el cultiu, és a dir, no abusar del reg ni dels adobats 
nitrogenats.
En el següent quadre es reflecteixen els quatre grups de fungicides 
antimíldiu que existeixen, amb les seues diferents característiques, 
que condicionaran l’estratègia de lluita a seguir.

Sistèmics Penetr. Fixació a les ceres 
cuticulars Contacte

Penetració en la planta SÍ SI NO NO

Moviment dins de la planta SÍ NO NO NO

Protecció dels òrgans 
formats després del 
tractament

SI (fins a 10-12 dies) NO NO NO

Rentada per pluja
No són llavats si transcorre 1 hora sense ploure 

després del tractament, amb independència de la 
quantitat de pluja caiguda, excepte ciazofamida 

i zoxamida que han de transcórrer 2 hores, 
azoxistrobín 4 hores i benalaxil M 6 hores

són llavats per pluja 
superior a 10 l/m2

Persistència 12 dies 10 dies 7 dies

Acció preventiva (1) SÍ SÍ SÍ SÍ

Acció de parada (Stop) (2)

fosetil-Al:2 dies
iprovalicarb:3 dies

benalaxil , benalaxil 
M, metalaxil i 

metalaxil M:4 dies

2 dies

NO (excepte 
ciazofamida  que té 

2 dies) NO

Acció eradicant (3) SI (excepte fosetil-al) NO NO NO

Acció antiesporulant (4) SÍ SÍ NO (excepte 
cizofamida) NO

Risc de resistències (5) SI (excepte fosetil-al) SÍ NO NO

Període més aconsellable 
per a utilitzar-los en 
condicions de risc

des de primeres 
contaminacions fins 
a grans de grandària 

pèsol

des de grans de grandària 
pèsol fins a inici verol

des d’inici verol fins a 
recol·lecció

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DELS GRUPS DE 
PRODUCTES

 CONTRA EL MÍLDIU DE LA VINYA

(1) prevenen la infecció inhibint al fong abans que aquest haja penetrat en la planta.
(2) poden detindre el desenvolupament del fong després que aquest haja penetrat 
en la planta.
(3) eliminació dels òrgans contaminants del fong (dessecament de taques).
(4) impedeixen la formació dels òrgans contaminants del fong.
(5) resistències: disminució de l’eficàcia dels productes. No realitzar més de 3 trac-
taments a l’any.

RELACIÓ DE MATÈRIES ACTIVES 
RECOMANADES PER AL CONTROL 

DEL MÍLDIU DE LA VINYA

FUNGICIDES SISTÈMICS
Benalaxil+mancozeb
benalaxil-M+folpet
Fosetil-Al
Fosetil-A el+iprovalicarb+folpet
Fosetil-A el+mancozeb
Fosetil-A el+folpet
Fosetil-A el+cimoxanil+folpet
Fosetil-A el+dimetomorf+folpet
Iprovalicarb+folpet
Metalaxil
Metalaxil+folpet
Metalaxil+mancozeb
Metalaxil-M+folpet
Metalaxil-M+mancozeb
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Autoritzacions excepcionals
CULTIU PLAGA PRODUCTE DATA INICI 

AUTORITZACIÓ
DATA FI 

AUTORITZACIÓ

Carxofa Desinfecció de sòls
Formulats a base d’1,3 dicloropropè + cloropicrina 01/05/2019 28/08/2019
Formulats a base d’1,3-dicloropropè 01/05/2019 28/08/2019

Api Insecticida contra pugons / síl·lids spirotetramat 10% [SC] P/V 10/05/2019 30/06/2019
Arròs Herbicida contra males herbes de fulla estreta propanil 48% [SC] P/V 01/05/2019 31/07/2019

Bròcoli Desinfecció de sòls
Formulats a base d’1,3 dicloropropè + cloropicrina 01/05/2019 28/08/2019
Formulats a base d’1,3-dicloropropè 01/05/2019 28/08/2019

Caqui Confusión sexual contra Cryptoblabes gnidiella Z11-hexadecenal + Z13-octadecenal  [VP] P/P 30/04/2019 13/08/2019

Ceba Nematicida oxamil 10% [SL] p/v
15/04/2019 30/05/2019
01/10/2019 12/12/2019

Magraner Confusión sexual contra Cryptoblabes gnidiella Z11-hexadecenal + Z13-octadecenal  [VP] P/P 30/04/2019 13/08/2019

Encisam Desinfecció de sòls (aire lliure)
Formulats a base d’1,3 dicloropropè + cloropicrina 01/05/2019 28/08/2019
Formulats a base d’1,3-dicloropropè 01/05/2019 28/08/2019

Meló Desinfecció de sòls (aire lliure)

Formulats a base d’1,3 dicloropropè + cloropicrina 15/12/2019 29/12/2019
Formulats a base d’1,3 dicloropropè + cloropicrina 01/01/2019 15/04/2019
Formulats a base d’1,3-dicloropropè 15/12/2019 29/12/2019
Formulats a base d’1,3-dicloropropè 01/01/2019 15/04/2019

Ornamentals Desinfecció de sòls
Formulats a base d’1,3-dicloropropè 01/05/2019 28/08/2019
Formulats a base d’1,3 dicloropropè + cloropicrina 01/05/2019 28/08/2019

Palmàcies Insecticida contra Morrut roig Benzoat de emamectina 9,5% P/V [Al]
15/08/2019 25/09/2019
27/03/2019 31/05/2019

Pimentó Desinfecció de sòls
Formulats a base d’1,3-dicloropropè 01/09/2019 28/12/2019
Formulats a base d’1,3 dicloropropè + cloropicrina 01/09/2019 28/12/2019

Tomaca Desinfecció de sòls
Formulats a base d’1,3-dicloropropè 15/02/2019 15/06/2019
Formulats a base d’1,3 dicloropropè + cloropicrina 15/02/2019 15/06/2019

FUNGICIDES PENETRANTS
Azoxistrobín
Azoxistrobín+folpet
Bentiavalicarb+folpet
Bentiavalicarb+mancozeb
Cimoxanil
Cimoxanil+folpet
Cimoxanil+folpet+fosetil-Al
Cimoxanil+mancozeb
Cimoxanil+sulfat cuprocàlcic
Cos-oga
Dimetomorf
Dimetomorf+hidròxid cúpric
Dimetomorf+ditianona
Dimetomorf+mancozeb
Dimetomorf+metiram
Dimetomorf+oxiclorur de coure
Dimetomorf+piraclostrobín
Ditianona+fosfonat potàssic
Fluopicolida+fosetil-Al
Piraclostrobín

FUNGICIDES DE FIXACIÓ 
A LES CERES CUTICULARS

Ametoctradín
Ametoctradín+metiram
Ametoctradín+dimetomorf
Amisulbron

Ciazofamida
Mandipropamid
Mandipropamid+ox.de coure
Mandipropamid+folpet
Mandipropamid+zoxamida
Zoxamida
Zoxamida+cimoxanil
Zoxamida+dimetomorf
Zoxamida+fosetil-A el+cimoxanil
Zoxamida+mancozeb
Valifenalat+folpet

FUNGICIDES DE CONTACTE

Oli de taronja
Folfet
Folpet+sulfat cuprocàlcic
Fosfonat potàssic
Hidròxid cúpric
Hidròxid cúpric+òxid de coure
Mancozeb
Mancozeb+òxid de coure
Mancozeb+òxid de coure+sulf. cuprocàlcic
Metiram
Oxiclorur de coure
Òxid de coure+sulf. cuprocàlcic
Òxid cuprós
Sulfat cuprocàlcic
Sulfat tribàsic de coure


