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Fruiters
FRUITERS DE PINYOL

Pugons

És important tractar les femelles fundatrius per a controlar les 
poblacions inicials i evitar problemes posteriors. Així, el primer 
tractament s’ha de realitzar abans que les femelles fundatrius 

o quan comencen a veure’s les puntes dels pètals. En general, es 

combinar-lo amb aquest tractament.

Matèries actives: oli parafínic, acetamiprid, azadiractin, 

(1, 2), metil-clorpirifos 

pimetrozina , pirimicarb, tiacloprid.

l’oli parafínic i azadiractina 

(extracte de nim).

1 No autoritzat en prunera i cirerer.
2 No en cirerer.

Monilia 

de tractaments preventius contra aquesta malaltia en aquelles parcel·les 
amb problemes habituals de molinilia. Els tractaments s’han de 

perdigonat i de fusicoccum (xancres).

recomanables les pràctiques culturals següents:

Realitzar poda en verd.

    branques infectades.

Realitzar un adobament nitrogenat equilibrat.

Matèries actives: Bacillus subtilis, boscalida + piraclostrobina, 

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

fenpirazamina (1) (2) (2), folpet 

, folpet + sulf. cuprocàlcic , iprodiona, 

mancozeb, metil-tiofanat, tebuconazol, tiram, ziram.

(1) No autoritzat en prunera i cirerer.
(2) No autoritzat en prunera.

recomanades, es poden emprar compostos de coure autoritzats, 
respectant el límit de 6 kg de coure per hectàrea i any.

BRESQUILLERA I NECTARINA 

Arrufat (Taphrina deformans) 

-
pament de la malaltia (pluja o humitat alta i temperatures suaus), 
s’aconsella repetir el tractament als 7-10 dies.

Productes: captà  

compostos de coure, difenoconazol, dodina, tiram, ziram 

.

NECTARINA

Trips, pugons 

als 8-10 dies del primer).

No repetir amb el mateix producte.

Matèries actives (trips): acrinatrín, azadiractin, Metil-clorpirifos, 

spinosad, spirotetramat , 

Oïdi (Podosphaera leucotricha)

que ataca de forma molt primerenca el fruit, per la qual cosa es 
recomanen tractaments preventius. Realitzeu conjuntament el 
tractament antitrips amb un antioïdi.

Matèries actives: oli de taronja, sofre; sofre + ciproconazol, 

sofre + miclobutanil, boscalida + piraclostrobina, bupirimat, 

tiofanat, miclobutanil, penconazol polisulfur de calci, quinoxifen, 

PRUNERA 

Hoplocampa, pugons, perdigonat

És important tractar a l’inici de la caiguda dels pètals amb un 
insecticida que controle ambdues plagues, i  afegir-hi un fungicida 
que controle el perdigonat i la monilia. 

Productes: 

Matèries actives insecticides: acetamiprid, azadiractin, 

Matèries actives fungicides

FRUITERS DE LLAVOR

PERERA

Psil·la (Cacopsylla pyri )

realitzar entre un i tres tractaments separats 7-10 dies. Aquests 



Butlletí d’Avisos - febrer núm. 2 / 20176

tractaments s’han de realitzar en dies solejats, sense vent i amb 
temperatures suaus.

Matèries actives: (adults hivernants) 

Foc bacterià (Erwinia amylovora)

la perera, la pomera, el nisper, el codonyer i diverses espècies 
ornamentals ( , etc.) i perquè 

Normalment, els primers símptomes es presenten a la primavera, 

les fulles i dels brots de la planta afectada, el corbament dels brots 

condicions ambientals d’elevada humitat.

productes.

Bacillus subtilis

que s’obrin els pètals.

Igualment, està autoritzat un producte (Vacciplant) amb activitat 

aplicacions, alternant-les amb un fungicida.

Les mesures agronòmiques de control que han de tindre en 

compte els agricultors són:

-

d’  en la contornada de les plantacions, tant 
d’espècies fruiteres com ornamentals o silvestres.

corresponent.

i

agricultors i planteristes, que han de comunicar immediatament la 

El fuego bacteriano de las 

rosáceas: 

ERWINIA_BAJA_tcm7-1284.pdf

CEBA

Mildiu (Peronospora destructor)

A causa de les contínues humitats, a causa de les pluges que s’han 
produït al llarg del mes de gener, la presència de la malaltia pot 
incrementar-se amb la possible pujada de les temperatures al llarg 
dels mesos següents. 

facilitat amb què es produeix la resistència als diversos fungicides 

control del fong. 

Així mateix, cal indicar la importància de mantindre un cultiu 

Hortícoles

Aspecte general de perera afectada per foc bacterià
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nutricionalment equilibrat, sense excessos ni mancances 
d’adobaments, incidint principalment en la dosi de nitrogen i 
calci, l’equilibri de la qual afecta decisivament en la fragilitat o 
resistència de les parets cel·lulars de les fulles, i per consegüent 

penetrar-hi.

Tècniques d’aplicació de fungicides

arribar a produir escorriment a causa de les característiques especials 
de les fulles de les cebes. És recomanable utilitzar adherents o 
mullants que eviten, en la mesura que es puga, l’escorriment del 

tota la superfície foliar del cultiu estarà protegida, especialment en 
tractaments preventius. 

Productes: 

de forma 

preventiva

mancozeb (sol o acompanyant d’una altra matèria activa), i poden 
aplicar-se de forma conjunta.

La resta de matèries actives i les combinacions d’aquestes han de 

patogen.

encreuades a fungicides es pot accedir al document publicat per 

clasificacion-del-modo-de-accion-de-insecticidas-y-acaricidas-

següent::

informaciones-tecnicas

Trips

Amb el creixement de les fulles en grandària i nombre, es multiplica 
la possibilitat que la plaga s’albergue en l’interior de l’àpex de la 
planta, fugint de la climatologia desfavorable.

naixement de les fulles els típics porus blanquinosos que indiquen 
la presència de l’insecte alimentant-se d’aquelles. 

de tractament cap al centre de la planta.

Igual que ocorre en el míldiu, s’ha de recordar la importància de no 
repetir matèries actives de la mateixa família i intentar incorporar-

que la majoria de matèries actives autoritzades en el cultiu contra 

al plaguicida.

Productes: 

COLS, FLORICOLS I ALTRES BRÀSSICÀCIES

Erugues

La presència d’erugues, encara que en menor grau per la baixada 
de temperatures, pot afectar seriosament el cultiu.

inherent, a causa del desenvolupament del cultiu, per a arribar 
on es troba l’eruga i per al cobriment correcte de la planta s’han 
d’utilitzar matèries actives de diferent família química i mode 

Productes: piretroides: alfa cipermetrin, cipermetrin, 

deltametrin, lambda cihalotrin i zeta cipermetrin, 
antranílics: clorantraniliprol, avermectines: emamectin, 
èters aromàtics: etofenprox i disruptors microbians de 

l’intestí: Bacillus sp.

Mosca blanca

d’arribar a tots els racons de la planta, es poden produir focus 
de mosca blanca que arriben a reproduir-se de forma important 
i provocar diversos danys de major o menor importància en el 
cultiu.

de plaga, d’acord amb un llindar de tractament que pot ser 
variable.

del que podem veure en el cultiu (el denominat llindar de 
tractament).

aquestes guies de diferents cultius de gran importància 

Adult i posta d’Aleirodes protelella (mosca blanca de la col)
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 es pot observar clarament en fulles i 
capítols amb els àpexs necrosats, i de vegades els atacs de 
vegades molt seriosos.

secundària de botritis, la qual cosa ha de ser tinguda en compte 

producte antibotritis autoritzat per a carxofa.

Productes: 
(diverses formulacions).

Nota informativa

Internet  http://www.agricultura.gva.es/la-conselleria/publicaciones/boletin-de-avisos

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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directrius de l’actual normativa en diferents resolucions de 

Productes: 

Mildiu

Igual que en el cultiu de la ceba, la presència de míldiu en 
hortalisses de fulla ha augmentat a causa de les contínues pluges 
d’aquest mes de gener. Les parcel·les que s’havien tractat amb 
anterioritat a aquests episodis de pluja de forma preventiva amb 
productes cúprics o ditiocarbamats (mancozeb) han de realitzar 
novament el tractament amb aquestes matèries actives juntament 

CARXOFA

Fongs

E
Imatges de bràctees amb diferents nivells d’afecció d’Ascochyta hortorum

Font: Servei de Sanitat Vegetal del DAAM.

TRACTAMENTS FITOSANITARIS EN FLORACIÓ

representar un greu perill per a les abelles.

Amb caràcter general, no s’han de realitzar tractaments 

espontània (tractaments herbicides).

abelles i, en tot cas, seguint les dosis i altres condicionaments 
indicats en l’etiqueta.

 Els tractaments s’han de realitzar en hores en què les abelles 

vesprada.

En el cas que calga realitzar un tractament amb productes 

ho estimen convenient, puguen retirar els ruscos o prendre altres 

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

Els ruscos han de situar-se en llocs segurs, i complir la normativa 
reguladora al respecte, amb el permís pertinent del titular del 

És recomanable que els apicultors informen els titulars de les 


