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BUTLLETÍ D AVISOS

Núm. 15 Octubre - Novembre 2017

Cítrics
Deformacions en el fruit

Durant la recol·lecció dels fruits és un bon moment per a avaluar 
la presència de plagues o dels danys que aquestes ocasionen. Se-
ria interessant que totes les parts implicades en la collita, titulars 
d’explotació, tècnics, quadrilles de recol·lecció, magatzems de 
confecció de la fruita, etc., prestaren atenció a la presència de fruits 
deformats. Aquests fruits es poden trobar distribuïts de manera que 
afecten tota la parcel·la o únicament uns pocs arbres.

Entre altres causes, les deformacions en els fruits poden estar 
produïdes per la presència de cotonet de les Valls (Delotococcus 
aberiae) en algunes zones, i per l’àcar de les meravelles (Acerya 
sheldoni) en la totalitat del territori citrícola.

Cotonet de les Valls (Delotococcus aberiae)

Els danys són causats durant el quallat, i s’ocasionen greus defor-
macions i una disminució de la grandària del fruit. Totes les varie-
tats de cítrics són susceptibles de ser atacades per aquest insecte. 
Quan el fruit ja està format és més fàcil apreciar els danys, que 
consisteixen en diferents graus de deformacions i bonys en la zona 
del peduncle, i alguns fruits poden presentar, a més, una grandària 
reduïda. En alguns casos els fruits poden presentar negreta, parti-
cularment en la zona del peduncle, com a conseqüència de la se-
gregació de melassa.

Es té constància que aquest cotonet està present en els termes de 
Sagunt, Canet d’en Berenguer, Petrés, Gilet, Albalat dels Taron-
gers, Estivella, Torres Torres, Algimia de Alfara, Alfara de la Ba-
ronía, Algar de Palancia, Quart de les Valls, Quartell, Benavites, 
Faura, Benifairó de les Valls, Almenara, la Llosa, Xilxes, Alfonde-
guilla, la Vall d’Uixó, Nules, la Vilavella, Betxí, Almassora, Vila-
real i Borriol. En alguns d’aquests termes, el Cotonet de les Valls 
s’observa en quasi totes les parcel·les, mentre que en altres termes, 
de recent introducció, només es té coneixement que hi ha en algu-

nes parcel·les. Aquest insecte està en fase d’expansió, per la qual 
cosa és possible que també es trobe en parcel·les d’altres termes 
dels quals encara no es té coneixement.

Per tot això, seria aconsellable vigilar les parcel·les en aquesta època, i es 
recomana que s’organitze el treball de les quadrilles de manera que una 
quadrilla no passe en una mateixa jornada d’una parcel·la amb presència 
d’aquest insecte a una altra parcel·la on, en principi, no està present.

Els tractaments es duran a terme a la primavera, després que caiguen 
els pètals i quan s’arribe al llindar de tractaments.

Àcar de les meravelles (Acerya sheldoni)

Els danys es donen principalment en la llimera, però poden afec-
tar el taronger i el mandariner. Es veuen afectades especialment 
les flors, i es produeix una hipertròfia i la caiguda prematura de 
fruits en cas que quallen. Els fruits que aconsegueixen evolucionar 
presenten deformacions estranyes. Aquestes deformacions poden 
consistir en estries o dits i canvis en la grandària del fruit.

És convenient fer dues observacions anuals, a la tardor i primavera, 
abans que els nous brots arriben als 5 cm. Cal observar en 25 arbres 
quatre branques completes (o 30 cm de l’extrem) per arbre. Les 
branques seran de l’última brotació completament desenvolupades. 
En cada branca cal observar:

1) visualment, en camp, presència de deformacions

o

2) en laboratori, al binocular, presència d’àcars davall de 
les bràctees de les gemmes.

El moment d’intervenció serà quan el 25 % de les branques pre-
senten deformacions o quan s’observe presència d’àcars en el 50 
% de les gemmes. 

En cas de decidir tractar, cal fer l’aplicació quan la major part dels 
brots dels arbres es troben entre 4 i 6 cm.

Productes: abamectina, oli de parafina.Deformacions causades per cotonet de les Valls

Deformacions causades per àcar dels meravelles

Hortícoles
COL, FLORICOL, BRÒQUIL, ROMANESCO, COL 
LLOMBARDA, COLS XINESES I ORIENTALS

Erugues

Es manté a l’alça la presència d’erugues, especialment de les espècies 
Spodoptera littoralis i S. exigua, que són les que estan produint majors 

danys en el camp donada la seua taxa tan elevada de reproducció. Això 
obliga a fer tractaments de manera regular cada set dies.

La disposició de les fulles en els cultius més avançats possibilita 
que les larves d’eruga s’amaguen entre els plecs i capes d’aquestes, 
per la qual cosa l’efectivitat dels tractaments insecticides és molt 
menor del que s’espera.
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Detall de presència i danys de Spodoptera litorialis en col

Per tot això, és recomanable iniciar els tractaments insecticides en 
les etapes més inicials del cultiu (en estat de dues o tres fulles ver-
daders), utilitzant mullants i fent un correcte cobriment del cultiu, 
perquè la majoria de productes tenen efecte per contacte i/o inges-
tió. A més, aquests tractaments s’han de fer a poqueta nit, quan les 
erugues ixen a alimentar-se en nombre més gran, i cal iniciar els 
tractaments en observar la presència de larves joves en els seus pri-
mers estadis larvaris, moment en el qual l’efectivitat del tractament 
es multiplica considerablement.

Els tractaments recomanables en aquests casos haurien de con-
tindre alguna de les matèries actives següents: alfa-cipermetrín, 
lambda-cihalotrín, beta-ciflutrín, cipermetrín, theta-cipermetrín, 
deltametrín, emamectín, indoxacarb, azadiractín, clorantranili-
prol, clorpirifós, spinosad.

Per a evitar resistències, no s’haurà de repetir la mateixa matèria 
activa ni matèries que pertanguen a la mateixa família química en 
dos tractaments consecutius (les sis primeres matèries actives, per 
exemple, formen part de la mateixa família química dels piretroi-
des i, per tant, no s’han d’utilitzar de manera correlativa).

Un altre tractament recomanable seria amb Bacillus thuringiensis, 
afegint un acidificant i un mullant. En aquest cas es pot repetir el 
tractament sense por que es presenten resistències a aquest per part 
de la plaga. Cal recordar que l’efectivitat del tractament disminueix 
a mesura que l’eruga avança en edat, i la grandària i desenvolupa-
ment del cultiu s’incrementen.

També hi ha la possibilitat d’aplicació de plaguicides en la seua 
formulació granulada d’aplicació al sòl compostos per teflutrín, 
etoprofós o clorpirifós.

Pugó i mosca blanca

La seua presència en les cols i altres cultius del gènere Brassica es 
veu potenciada en cultius molt vigorosos i amb altes aportacions de 
nitrogen en el seu abonament, per la qual cosa és necessari aportar 
aquest element de manera racional i equilibrada amb altres compo-
nents, com el calci o el potassi, que aporten resistència enfront de 
plagues i/o malalties. Es pot observar la possible presència de fauna 
útil (parasitoides o depredadors) i utilitzar aquelles matèries actives 
amb un perfil toxicològic més favorable a aquesta fauna útil. En el 
quadre següent es poden veure les matèries actives autoritzades con-
tra pugó i mosca blanca i els efectes secundaris sobre fauna útil.

Matèria activa PS Efecte secundari 
sobre fauna útil

Acetamiprid 3 Tòxic
Alfa cipermetrín 2 Tòxic
Azadiractín 3 Nociu
Cipermetrín 3 Tòxic

Deltametrin 3 Tòxic

Lambda cihalotrin + 
clorantraniliprol

3 Tòxic

Maltodextrina NP Innocu
Piretrines 3 Tòxic
Pirimicarb 7 Nociu
Spirotetramat 7 Nociu
Zeta-cipermetrín 2 Tòxic

Minador de fulles (Liriomyza)

Es tracta d’un dípter minador de fulles, que afecta un gran nombre 
d’hortícoles, i el grup d’aprofitament de fulla és el més afectat pels 
seus danys, atés que deprecia totalment el producte. 

Hi ha un clar dimorfisme sexual entre el mascle i la femella. La 
femella presenta a l’abdomen una taca groga molt pronunciada i la 
seua grandària és un poc més gran que la del mascle.

Danys

Els adults, per a alimentar-se o per a fer la posta, fan picadures en 
les fulles. Les larves, en alimentar-se del parènquima foliar, formen 
galeries que posteriorment es necrosen. Aquests danys redueixen la 
capacitat fotosintètica de la planta.

Control no químic

L’ús de barreres físiques com les malles o les mantes tèrmiques 
redueixen significativament l’atac d’aquest insectes i d’altres. A 
més, l’ús de plaques grogues serveix d’indicador de la presència 
dels adults a la parcel·la.

Control químic

Per al control de minador en col està autoritzat l’ús de l’azadiractina, 
sempre fent una molt bona cobertura del cultiu, utilitzant la quan-
titat de caldo suficient per a això i ajudant-se de reguladors del pH 
i mullants.

Mosca de la col (Delia radicum)

Delia radicum és coneguda com la mosca del col llombarda, de la 
col, de l’arrel o del nap, atés que pot atacar severament a qualsevol 
d’aquests cultius. 

Les plantes infestades presenten fulles cloròtiques que acaben des-
prenent-se, la qual cosa debilita la planta, que pot arribar a morir si 
és molt jove. En les arrels parasitades s’aprecien galeries sinuoses 
i, en aquestes, les larves blanques i àpodes de l’insecte causant dels 
danys.

L’insecte hiberna en forma de nimfa. En arribar la primavera apa-
reixen els primers adults, i les femelles fecundades fan la posta al 
sòl, al costat de les arrels de les plantes joves. Les larves nascudes 
s’introdueixen en les arrels per a alimentar-se.

Una vegada completat el seu desenvolupament ixen de l’arrel i es 
converteixen en nimfa al sòl.

Control no químic

Es basa principalment en mètodes culturals, modificant la data de 
sembra i trasplantament, netejant els camps de crucíferes espontà-
nies que serveixen de reservoris i utilitzant varietats primerenques 
que estiguen ja desenvolupades en el moment de l’atac o varietats 
tardanes per a seleccionar les plantes en planter abans del trasplan-
tament. 

El paràsit Encarsia formosa es pot utilitzar en la lluita biològica 
contra aquesta plaga.

Control químic

L’escassa varietat de matèries actives autoritzades per al control 
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de la plaga obliga en la majoria d’ocasions a l’ús de tècniques de 
control no químic abans indicades. La deltametrina és l’única re-
gistrada per al control de mosca en hortalisses del gènere Brassica.

Bacteris

En aquesta època, i depenent de la humitat, el tipus de reg, les 
tècniques de cultiu, etc., es poden presentar problemes derivats de 
contaminació per bacteris Pseudomonas i Xanthomonas. Per a evi-
tar l’aparició d’aquests patògenes és important la prevenció, ja que 
l’eradicació del bacteri una vegada introduït és molt complicada, 
si no impossible. Factors com l’equilibri de l’adobament (evitant 
excés de vigor per aplicació d’adobaments nitrogenats), o la regu-
laritat en els regs (evitant entollades), així com un correcte marc 
de plantació que afavorisca la ventilació a mesura que es van des-
envolupant les plantes, són d’una importància vital per a disminuir 
el risc d’infecció per bacteris. Tot això es pot complementar amb 
tractaments preventius a base de productes que continguen coure 
en la formulació, aprofitant qualsevol tractament fungicida o insec-
ticida que es vulga fer.

CARXOFA
Erugues

La majoria d’explotacions es troben en fase vegetativa inicial, mo-
ment en el qual s’ha de tindre especial atenció de protegir els nous 
brots que es van desenvolupant. El tractament es fa necessari do-
nada la grandària reduïda de la planta, ja que els atacs d’aquesta 
plaga poden ser molt importants, per la qual cosa es requereixen 
tractaments amb plaguicides granulats al sòl, combinant les matè-
ries actives següents. 

Matèria activa PS
Efecte secundari 
sobre fauna útil

Alfa-cipermetrín 3 Tòxic
Azadiractín 3 Nociu
Bacillus thuringiensis NP Innocu
Cipermetrín 3 Tòxic
Deltametrín 3 Tòxic
Emamectina 7 Nociu
Indoxacarb 1 Nociu
Lambda-cihalotrín 3 Tòxic
Lambda-cihalotrín + 
clorantraniliprol

3 Tòxic

Spinosad 3 Nociu
Tau-fluvalinat 14 Tòxic

Oïdi

n aquestes dates, amb presència d’humitats per rosada o pluges i 
altes temperatures, la presència d’oïdi és molt probable, per la qual 
cosa s’han de fer tractaments principalment de manera preventiva 
amb alguna de les matèries actives següents: sofre, azoxistrobina, 
difenoconazole, miclobutanil, penconazole, piraclostrobina, qui-
noxifén o tetraconazole. Els tractaments s’han d’iniciar en el mo-
ment de detectar els primers focus de la malaltia.

Rhizoctonia

Si s’observen brots marcits al poc de temps de la plantació és 
molt probable que siga a causa de la presència d’aquest fong. Si 
s’arranca la planta es poden observar les arrels poc desenvolu-
pades a causa de l’efecte depressor dels rizomorfs del fong (es 
poden observar petits òrgans filiformes marrons en contrast amb 
el blanc de l’arrel) i també un lleuger enfosquiment o necrosi 
de porcions d’aquestes. Les causes solen ser habitualment l’ús 
de material vegetal infectat, sòls cansats per repetició del mateix 
cultiu, desequilibris nutricionals per excés de nitrogen, entolla-
des, etc.

Per a evitar tot això es tracta de fer de manera combinada unes 
bones pràctiques culturals i l’ús de fungicides (tant a l’hora de 
desinfectar les estaques, com després de la plantació). L’única 
matèria activa contra Rhizoctonia en carxofa és el pencicuron, bé 
mitjançant immersió de les estaques per a desinfectar-les o bé mit-
jançant el reg de degoteig.

Caragols i bavoses

Els danys en aquestes primeres etapes poden arribar a ser molt 
considerables si no es prenen mesures correctores per a evitar 
l’avançament de la plaga. Les bavoses, d’atacs més esporàdics, 
tan sols són perilloses durant la brotada d’estaques ja que solen 
destruir les gemmes unflades o les brotades joves. A pesar d’això, 
atés que les bavoses exigeixen unes condicions d’humitat més ele-
vades apareixen menys que els caragols. El tractament habitual es 
redueix a repartir el producte granulat després del primer reg al 
llarg de la línia de degotadors. Hi ha dos productes autoritzats per 
a carxofa, són el metaldehid i el fosfat fèrric, els dos en diferents 
concentracions i formulacions disponibles en el mercat.

Fruiters
Tractament després de la caiguda de fulles

Durant el període de caiguda de fulles es produeixen nombroses 
ferides que són la porta d’entrada de malalties que poden danyar 
la fusta. A més, en aquests moments es produeixen les formes hi-
vernals de fongs, que seran focus d’infecció en la primavera se-
güent. Per això, es recomana, tant en fruiters d’os com en els de 
llavor i en ametler, fer un tractament amb un fungicida d’ampli 
espectre, els més aconsellables dels quals són els compostos de 
coure (autoritzat en el cultiu) en dosis altes.

El moment més adequat per a fer el tractament amb un compost 
de coure és quan hagen caigut el 50 % de les fulles en fruiters de 
llavor i el 75 % en fruiters d’os; en aquests, si hi ha hagut proble-
mes de Monilia o Fusicoccum, és convenient afegir a més tiram.

En perera i pomera amb problemes de clivellat s’aconsella afegir 
urea i tractar les fulles caigudes a fi d’eliminar les formes hiver-
nals del fong.

Corc roig de tron (Cossus cossus)

Durant aquest període és fàcil observar els atacs d’aquest insecte. 
La presència de larves es detecta fàcilment per la massa granulosa 
de color rogenc que es troba al peu del tronc, i està formada per una 
mescla de serradura i excrements que expulsa la larva de la galeria, 
que desprén una olor molt especial. 

Normalment trobarem diverses larves en els arbres atacats, en di-
ferents estats de desenvolupament, que es localitzen davall de la 
corfa i en galeries. El cicle de l’insecte dura dos anys. 

El control químic és poc eficaç, i és necessari recórrer a mitjans 
mecànics per controlar-lo, per a la qual cosa una vegada localitzada 
la galeria, l’anirem descalçant fins que localitzem l’eruga o intro-
duirem un fil d’aram fins que arribem a l’insecte. Posteriorment, 
una vegada neta, es protegirà la zona lesionada amb un màstic o 
protector de talls de poda. 
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FRUITERS DE PINYOL I AMETLER
Pugó de les branques (Pterochloroides persicae) 

En el període de caiguda de fulles i durant la realització de les 
tasques de poda s’observen els danys produïts per aquest pugó 
moltes vegades emmascarat per la vegetació dels arbres. Són 
característiques les taques negroses provocades per la melassa que 
expulsa el pugó en branques i tronc, així com en el sòl davall de 
l’arbre, que delaten la presència de l’insecte.

En cas de detectar l’atac d’aquesta plaga, és convenient fer el trac-
tament d’hivern adequat per a controlar-la.

NISPRO
Clivellat (Fusicladium eriobotriae)

Segons les condicions climàtiques de la tardor, pluges freqüents 
i persistència de la humitat en fulla, són necessàries per al 
desenvolupament del fong per la qual cosa es recomana, quan es 
donen aquestes condicions, extremar les precaucions.

A fi de millorar els resultats contra aquesta malaltia és convenient 
prendre les mesures culturals següents.

a) S’han de suprimir els fruits momificats i brots amb xancres que 
romanguen sobre l’arbre i procurar soterrar-los o cremar-los.

b) És important que no queden parcel·les abandonades, ja que la 
seua existència augmenta la gravetat dels atacs de la malaltia i 
fa disminuir l’eficàcia dels tractaments aplicats en la resta de 
les parcel·les.

c) Tractar amb compostos de coure autoritzats fins que arribe la 
floració.

d) Quan es donen les condicions per a la infecció, consultar taula, 
cal tractar dins dels quatre dies següents al risc alternant matèries 
actives de diferent família química per a evitar resistències.

Matèries actives i termini seguretat (dies):

Temperatura 
mitjana durant 

el període 
d’humectació

Nombre d’hores d’humectació per 
damunt de les quals s’inicia una: Dies 

d’incubacióContaminació 
primària

Contaminació 
secundària

26 °C 13 9

24 °C 9 6

22 °C 9 6 8

20 °C 9 6 8

18 °C 9 6 9

16 °C 9 6 11

14 °C 10 61/2 13

12 °C 11 81/2 15

10 °C 14 91/2 17

ESTRATÈGIA DE LLUITA
INCIDÈNCIES OCT. NOV. DES. GEN. FEB. MARÇ

FENOLOGIA FLORACIÓ ACLARIDA FRUITS

SENSE RISC I 
SENSE TAQUES TRACTAMENT 

AMB 
COMPOSTOS 

DE COURE

Dins dels 4 dies següents 
al risc

Dins dels 4 dies
RISC GREU I/O 
MOLT GREU

PRESÈNCIA DE 
TAQUES

TRACTAMENTS SEGONS RISCOS (GREUS I/O MOLT GREUS) 
MENTRE HI HAGEN TAQUES FRUCTIFICADES

- (IBS) difenoconazole (14 ), ciproconazole (14 ), miclobutanil (28), 
tetraconazole (14 ).
- captan (28 ), captan+ trifloxistrobina (21)
- ciprodinil+ fludioxinil (14).
- ditianona (14)
- dodina (60)
- mancozeb (28), metiram (28)

Vinya
Tractaments protecció de les fulles 

És molt important mantindre el major temps possible les fulles so-
bre els ceps, ja que d’aquesta manera aconseguirem altes quotes de 
reserves en la planta, la qual cosa produirà una millor brotada de la 
vinya en la  campanya següent. 

Per a això, recomanem actuar sobre els paràsits de la vinya se-
güents:

Mosquit verd (Empoasca vitis / Jacobiasca lybica)

Si després de la verema se sobrepassa el llindar de tractament es-
tablit en la «Guia de gestió integrada de plagues» per al raïm de 
transformació, que està establit en 1 insecte/fulla, es recomana fer 
un tractament insecticida, mullant bé el revés de les fulles, que és 
on es localitza preferiblement la plaga. Per a això haurem d’utilitzar 
volums de caldo elevats.

S’haurà de tindre una vigilància especial quan es tracte de noves 
plantacions o empeltades en les quals el dany de la plaga pot arribar 

a ser molt perillós.

Productes: acetamiprid (ús protegit), azadiractín, clorpirifós (no-
més vinya de vinificació), fenpiroximat, imidacloprid, indoxacarb 
(ús protegit), tiametoxam (ús protegit).

Míldiu (Plasmopara vitícola)

Una vegada feta la verema, i a fi d’evitar la formació dels òrgans 
hibernants del fong, els quals seran futurs focus d’infecció en la 
primavera següent, es recomana l’aplicació de fungicides d’ampli 
espectre, els més aconsellables dels quals són els compostos cú-
prics autoritzats en el cultiu.

Aquest tractament tindrà més importància en aquelles vinyes en 
què al final de la campanya s’haja observat el denominat “míldiu 
tardà” o “míldiu en mosaic”, així com també en aquelles vinyes 
en què durant la campanya es van observar símptomes d’aquesta 
malaltia, ja siga en forma de taques d’oli o sota la forma de míldiu 
larvat.

Internet  http://www.agroambient.gva.es/boletin-de-avisos
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