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BUTLLETÍ D'AVISOS

Amb aquest butlletí iniciem en 2016 els avisos i les informacions 
des de l’Estació d’Avisos Agrícoles del Servei de Sanitat Vegetal, 
pertanyent a la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural.

En aquests butlletins trobaran informació sobre els paràsits que 
afecten els principals cultius de la Comunitat.

Amb el seguiment dels cicles biològics dels dits paràsits els 
informarem sobre els moments oportuns de tractament, així com 
sobre la tècnica d’aplicació més recomanable i els productes 
autoritzats mes eficaços per a combatre’ls.

En algunes ocasions apareixeran informacions més específiques 
sobre temes concrets relacionats amb el món de la sanitat vegetal 
i la protecció dels cultius, en forma de “notes informatives” sobre 
un paràsit concret, normativa fitosanitària, residus de plaguicides, 
exportació a tercers països, etc.

En el cas que es trobe en alguna explotació una plaga o malaltia de 
les quals no s’informa en els butlletins, no dubten a posar-se en 
contacte amb el personal tècnic del Servei.

El 26 de novembre de 2015 va entrar en vigor l’obligació de la 
Directiva 2009/128/CE i el Reial Decret 1311/2012 que els 
distribuïdors i venedors de productes fitosanitaris NOMÉS 
podran vendre productes d’ús professional a aquelles persones 
que disposen del preceptiu carnet d’usuari professional de 
productes fitosanitaris.

Es recorda a tots els agricultors l’obligatorietat de disposar del 
“quadern d’explotació”, així com de l’assessorament en gestió 
integrada de plagues, com així ho indica el Reial Decret 
1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc 
d’actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes 
fitosanitaris.

Fruiters
FRUITERS DE PINYOL I LLAVOR

Tractament d’hivern

El tractament d’hivern és molt recomanable en totes les 
plantacions de fruiters, especialment en les velles. El que es pretén 
amb este tractament és, d’una banda, protegir els arbres de 
l’entrada de fongs i bacteris per les xicotetes ferides que deixen 
les fulles en caure, i d'una altra, reduir les formes hivernants de 
plagues, i d’esta manera minimitzar els tractaments posteriors en 
els moments crítics, els quals, poden ocasionar problemes de 
residus en la fruita.

Recomanacions generals:

altes.

superior a 5 graus.

hauran de transcórrer 30 dies entre una aplicació de polisulfur i 
una d’olis.

insecticida o fungicida per a augmentar la seua eficàcia.

Elecció del tractament:

Depenent dels problemes observats durant la poda o en la 
campanya anterior, podem triar dos tipus de tractaments.

a) Polisulfur de calci

Especialment recomanat en programes de gestió integrada de 
plagues per la seua baixa toxicitat, i autoritzat en agricultura 
ecològica.

corrosiu per al material d’aplicació metàl·lic, sobretot amb els 
components de coure. El tractament es realitzarà en els estats 

b) Oli mineral + insecticida + oxiclorur de coure 50

Recomanat quan existisquen problemes d’aranya, anàrsia, 

farà immediatament abans de la floració, és a dir, durant els estats 
fenològics C/D. Els insecticides que es poden emprar són 
fenoxicarb i piriproxifén.

Si hi ha problemes de Septoria stemphylium i Venturia es podrà 
reduir l’inòcul hivernal afegint urea cristal·lina al tractament de 
coure. En aquest cas, el tractament s’haurà de fer quan haja caigut 
el 25-50 % de fulles. Tinguen en compte l’efecte corrosiu de la 
urea sobre la maquinària d’aplicació.

FRUITERS DE PINYOL

Pugons

Els tractaments més eficaços contra la plaga són els realitzats en 
el moment de la caiguda de pètals, quan actuen les femelles 
fundadora. En general, es pot aprofitar la realització d’algun 
tractament contra fongs per a combinar-ho amb el tractament 
aficida.

Matèries actives: oli parafínic, acetamiprid, azadiractín, 

clorpirifòs (1)(4), clotianidina* (només bresquillera/nectarina), 
flonicamid (1,3), imidacloprid*, metil-clorpirifòs (només 
bresquillera/nectarina) pimetrozina (només bresquillera/nectarina), 
pirimicarb, spirotetramat, tiacloprid, tiametoxam * (1).

1.- No en albercoquer.
2.- No en prunera.
3.- No en cirerer. 
4.- No en bresquillera.
* Neonicotinoides: es recorda que els neonicotinoides imidacloprid, 
tiametoxan i clotianidina tenen una sèrie de prohibicions i restriccions d’ús per 
la seua toxicitat per a les abelles, d’acord amb el Reglament d’execució núm. 
485/2013, de la Comissió Europea. En el cas dels fruiters, aquestes tres 
matèries actives només poden utilitzar-se després de la floració, i queden 
prohibides les aplicacions en prefloració.
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Monilia (Monilinia spp)

A més d’haver realitzat el tractament hivernal, es recomana la 
realització de tractaments preventius contra aquesta malaltia en 
aquelles parcel·les amb problemes habituals de monilia. Els dits 
tractaments es faran en prefloració i posteriorment en postquallat. 
Si durant la floració es produeixen pluges o humitats molt altes, es 
recomana la realització de dos tractaments per a cobrir 
perfectament el dit període.

A més dels tractaments químics anteriorment mencionats, són 
molt recomanables les pràctiques culturals següents:

branques infectades.

Matèries actives: bacillus subtilis, boscalida + piraclostrobín, 

captà, ciproconazol, ciprodinil (1), ciprodinil + fludioxonil, 

clortalonil (1), compostos de coure, difenoconazol, fenbuconazol 

(1), fenhexamida, fenpirazamina (1), fluopiram (3), fluopiram + 

tebuconazol (4) folpet (només cirerer), folpet + òxid de coure +  

sulfat cuprocàlcic, iprodiona, mancozeb, metil-tiofanat (2), 

myclobutanil, procimidona (només en prunera), tebuconazol , 

tiram, ziram.

(1) No autoritzat en prunera i cirerer.
(2) No autoritzat en cirerer.
(3) No autoritzat en prunera.
(4) No autoritzat en prunera i bresquillera.

BRESQUILLERA I NECTARINA

Arrufat:  (Taphrina deformans)

És molt important la realització de tractaments preventius en 
botó rosa, estat fenològic C/D. Si les condicions 
climatològiques són favorables (pluja o humitats altes i 
temperatures suaus, es recomana repetir el tractament als 7-10 
dies.

Matèries actives: captà (només en prefloració),  compostos de 

coure, difenoconazol (3), dodina (no mescleu amb oli, tracteu 
només fins a la floració), folpet (només en cirerer), folpet + òxid 

de coure+ sulfat cuprocàlcic, tiram (2), ziram (1).

(1) no autoritzat en albercoquer i cirerer.
(2) no autoritzat en prunera i cirerer.
(3) no autoritzat en cirerer.

Oïdi (Podosphaera leucotricha)

El vent sec de ponent frena els atacs d’aquesta malaltia; no 
obstant això, les primaveres plujoses o humides afavoreixen 
l’atac del fong, especialment en les nectarines. Per tot això, es 
recomana la realització de tractaments preventius per a 
controlar els atacs d’aquest fong de forma primerenca en els 
fruits.

Matèries actives: sofre, sofre + ciproconazol, sofre + fenarimol, 

sofre + miclobutanil, boscalida + piraclostrobin, bupirimat 

(només bresquillera), ciflufenamid, ciproconazol, clortalonil + 

tetraconazol, difenoconazol, fenbuconazol (només bresquillera), 
fluopiram + tebuconazol, mancozeb + metil-tiofanat, 

metil-tiofanat, miclobutanil, penconazol, polisulfur de calci, 

quinoxifén (només bresquillera), tebuconazol, tebuconazol + 

trifloxistrobín, tetraconazol, trifloxistrobin.

Trips i pugó verd (Myzus persicae)

Igual que hem indicat en l’apartat de fruiters per a pugons en 
general, es recomana realitzar un tractament preventiu en estat 
fenològic C/D per a controlar el pugó verd. 

En el cas dels trips, és necessari fer un tractament a l’inici de la 
caiguda de pètals (estat fenològic G), i repetir el tractament en el 
moment de l’expulsió de les despulles florals o collarí, és a dir, als 
8-10 dies del primer.

Matèries actives (trips): acrinatrín, azadiractií, beauveria 

bassiana (només bresquillera), metil-clorpirifòs, metiocarb, 

spinosad (només bresquillera), spirotetramat.

Anàrsia (Anarsia linaetella)

Durant el desborrament, les larves hivernants d’aquest insecte 
comencen a alimentar-se en les gemmes de flor, per la qual cosa és 
recomanable realitzar un tractament en estat fenològic C/D per a 
controlar aquesta generació hivernant i així reduir poblacions 
posteriors. En les últimes campanyes s’ha observat un increment 
poblacional important, per la qual cosa si es van observar danys severs 
en la campanya anterior seria recomanable fer un segon tractament en 
prefloració.

Matèries actives: clorantraniliprol (només bresquillera), 
etofenprox, feromones de confusió sexual, fosmet, indoxacarb 

(només bresquillera), metoxifenocide.

PRUNERA 

Hoplocampa, pugons, perdigonat

És important tractar a l'inici de caiguda de pètals per a protegir de 
forma preventiva les plantacions que en anys anteriors hagen 
tingut problemes d’aquest paràsits.

Matèries actives insecticides:   oli de parafina, acetamiprid, 

azadiractín, clorpirifòs, deltametrín (només per a hoplocampa) 
flonicamid, imidacloprid*, pirimicarb, spirotetramat, 

tiacloprid*, tiametoxam*. 

* Aquestes matèries actives només s’empraran en postfloració.

Matèries actives fungicides: captà, compostos de coure, dodina, 

folpet, metil-tiofanat, tiram, ziram.

FRUITERS DE LLAVOR

PERERA

Psil·la (Cacopsylla pyri)

A fi d’evitar l’oviposició de les femelles hivernants, s’aconsella la 
realització de tractaments d’hivern contra els adults. S’hauran de 
realitzar entre 1 i 3 tractaments separats 7-10 dies. Aquests 
tractaments es realitzaran en dies solejats, sense vent i amb 
temperatures suaus.

D’altra banda, podem dificultar a les femelles el depòsit d’ous per 
mitjà de l’aplicació de caolí.

Matèries actives:  abamectina, acetamiprid, acrinatrín, amitraz, 

azadiractín, beauveria bassiana, fenoxicarb, fenpiroximat, 

metil-clorpirifòs, spirotetramat, tiacloprid,  tiametoxam*.

AMETLER

NOTA ACLARIDORA: l’ametler no és un fruiter de pinyol i així 
d’explícitament ho manifesta el Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient. Per aquest motiu i davant de les 
creixents consultes sobre això, hem d’aclarir que el fet que un 



producte fitosanitari estiga autoritzat per a fruiters de pinyol, no 
implica la seua autorització en el cultiu de l’ametler.

Monília (Monilinia spp)

En aquelles parcel·les amb danys de monília en campanyes 
anteriors, es recomana realitzar un tractament des de l’obertura de 
les primeres flors fins a la caiguda de pètals.

Matèries actives: sofre + ciproconazol, bacillus subtilis, 

boscalida + pirtaclostrobín, ciproconazol, compostos de coure, 

folpet, iprodiona, mancozeb, mancozeb + coure, metil-tiofanat, 

tebuconazol.

Pugó verd (Myzus persicae)

En el moment fenològic de caiguda de pètals es recomana fer un 
tractament contra aquest pugó. El dit tractament ens pot servir per 
a controlar anàrsia i erugueta.

Productes aficides: oli de parafina, acetamiprid, azadiractín 
imidacloprid*, pirimicarb, tiametoxan*.

* Neonicotinoides: no apliqueu en prefloració.

Perdigonat i taca ocre (Coryneum beyerinckii i 

Polystigma ocraceum)

Les infeccions d’aquests fongs solen produir-se des de la caiguda 
de pètals fins a finals de maig. Els danys poden ser importants si 
durant aqueix període es produeixen pluges o rosades freqüents, 
per la qual cosa es recomana realitzar almenys dos tractaments 
preventius contra aquests fongs durant el mencionat període. El 
primer es pot fer coincidir amb el del pugó verd.

Matèries actives (perdigonat): dodina, compostos de coure, 

folpet, folpet + coure, metil-tiofanat, ziram.

Matèries actives (taca ocre):  captà, tiram.

CAQUI

Taca foliar (Mycosphaerella nawae Hiura & Ikata)

Les mesures culturals a realitzar en aquesta època de l’any van 
encaminades a reduir la quantitat d’inòcul. En aquest sentit és 
fonamental l’eliminació de les fulles del sòl, per mitjà de la seua 
incorporació amb un llaurat superficial a principis d’hivern o 
mitjançant arreplega per a la seua incineració o compostatge.
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Malalties fúngiques de la fusta

Les malalties fúngiques de la fusta estan presents en totes les zones 
vitícoles de la Comunitat i les podem trobar tant en plantes joves (1/5 
anys) com en adultes.

En el grup de les plantes joves trobem “malaltia de Petri”, “peu negre” i 

Quant a les adultes, destacarem les clàssiques “esca” i “eutipiosi”.

Aquests patògens penetren en la planta a través de les ferides de la poda, 
principalment.

A hores d’ara, no hi ha cap producte curatiu que siga eficaç per a 
combatre aquestes malalties, motiu pel qual recomanem encaridament 
realitzar les mesures culturals preventives següents:

plantacions joves, utilitzar vegetal sa d’alta qualitat 
fitosanitària i bon aspecte general. Durant els primers anys de 

plantació s’han d’evitar les situacions d’estrés, així com la 
intensificació del cultiu.

plantacions adultes, aplicar mesures profilàctiques, és a dir, 
arrancar i cremar els ceps morts, tallar els braços afectats fins a 
trobar teixit sa, podar en temps sec deixant per al final els ceps 
afectats (prèviament marcats a l’estiu) i desinfectant les 

grosses haurem d’aplicar sobre aquestes un producte protector.

NOTA: hi ha piretroides autoritzats contra les plagues 
mencionades en aquest butlletí i que poden ser utilitzades si 
l’agricultor ho creu convenient; no obstant això, hem estimat no 
recomanar-les en aquests moments per la seua toxicitat sobre 
fauna útil, especialment fitoseids. Els dits piretroides es podrien 
utilitzar en estats fenològics més avançats (pròxims a la 
recol·lecció) aprofitant els seus avantatges, com l’acció de xoc, i 
els seus curts terminis de seguretat.

Notes informatives
TRACTAMENTS FITOSANITARIS EN FLORACIÓ

L'ús de productes fitosanitaris sobre els cultius en floració pot 
representar un greu perill per a les abelles. 

Per això, en època de floració cal tindre en compte les considera-
cions següents:

període de floració dels cultius o de la flora espontània 
(tractaments herbicides).

productes fitosanitaris autoritzats de baixa perillositat per a les 
abelles i, en tot cas, seguint les dosis i altres condicionaments 
indicats en l’etiqueta.

estiguen actives, generalment a partir d’últimes hores de la 
vesprada.

fitosanitaris d’una certa perillositat per a les abelles, amb temps 
suficient, hauria d’informar-se d’això als apicultors que tinguen 
ruscos pròxims a les parcel·les a tractar, perquè, si ho estimen 
convenient, puguen retirar els seus ruscos o prendre altres 
mesures precautòries.

estan freqüentades per abelles, i de les aigües entollades, que 
solen ser visitades per les abelles.

normativa reguladora respecte d’això, amb el pertinent permís 
del titular del terreny i amb la senyalització adequada.

És recomanable que els apicultors informen els titulars de les 
explotacions agràries pròximes als assentaments de ruscos de la 
localització d'aquests, i de la seua disposició a prendre mesures de 
protecció dels ruscos en els casos en què els agricultors els adver-
tisquen de pròxims tractaments.

Vinya
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Sección de Certificación Vegetal

C/ Castán Tobeñas,77. Ciudad

Administrativa 9 de Octubre-Edif.B3 

46018 Valencia

Tel. 96 124 72 69 Fax. 96 124 79 37

Contestador automático

Plagas y enfermedades

Tel. 96 120 76 90

Información toxicológica

Tel. 91 562 04 20

Alacant

C/ Profesor Manuel Sala, 2

03003 Alacant

sanidadvegetalalicante@gva.es svalmassora@gva.es

Tel. 96 593 46 29/30  Fax 96 593 46 88

Castelló

C/ Comercio, 7

12550 Almassora

Tel. 96 455 83 42/43  Fax 96 455 83 41

València

Avda. 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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Mètodes culturals: molt important és l’eliminació dels fruits 
afectats, tant els que romanen en l’arbre com els que es puguen 
trobar a terra, i destruir-los per mitjà de la crema o soterrant-los 
amb calç viva. Per mitjà d’aquests labors culturals reduirem els 
nivells de la plaga.

EURYTOMA AMYGDALI (VESPETA DE L’AMETLER)

El mes de juliol de 2010 es va tindre coneixement de l’existència 
de la plaga de la vespeta de l’ametler al nostre país, a la província 
d’Albacete. 

Recentment s’ha detectat la presència d’aquest himenòpter en 
zones de la Comunitat Valenciana, concretament en la Vall de 
Cofrentes-Ayora i la Plana Utiel-Requena.

Es tracta d’una plaga de gran virulència amb incidència principal-
ment en plantacions jóvens, i les varietats de corfa blana són les 
més susceptibles.

Causa el dany un himenòpter de la família dels Eurytomidae, 
l’insecte adult és una vespeta de color negre, d’entre 7-8 mm els 
mascles i 4-6 mm les femelles.

Les larves són de color gris o blanc i poden assolir fins a 10 mm 
de longitud. Hi ha una generació per any.

L’eruga passa l’estiu i l’hivern a l’interior de l’ametla, 
alimentant-se'n, fins que es produeix la primera eixida, entre març 
i abril, i comença la posta d’ous en què cada femella pot arribar a 
depositar-ne entre 50 i 100, repartits entre diverses ametles. Els 
ous eclosionen deu dies després de la posta.

Les ametles afectades apareixen deshidratades, de dimensió 
reduïda i sovint presenten exsudacions gomoses.

La permanència de fruits en l’arbre després de la recol·lecció 

és un dels símptomes més cridaners d’aquesta plaga. La 
majoria dels fruits afectats romanen en l’arbre, inclús si la 
recol·lecció es realitza de forma mecànica. Observats aquests 
fruits de prop es podrà detectar l’orifici d’eixida de l’insecte si ha 
abandonat ja l’ametla.

Control de la plaga

Mètodes químics: els tractaments fitosanitaris no són efectius per 
a eliminar les larves, que estan prou protegides a l’interior de 
l’ametla. El moment adequat per a fer els tractaments serà en 
produir-se l’emergència dels adults, per a realitzar les postes de la 
següent generació.

Per part d’aquesta conselleria es realitzarà el seguiment del cicle, 
per a donar l’avís de tractament en el moment adequat. Aspecte general d’un arbre afectat i detall dels orificis d’eixida 

a l’exterior i interior de l’ametla


