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CÍTRICS
COTXINILLES, POLLS I SERPETES

— Format per la mateixa cutícula de la femella, que es
torna rígida (fam. Coccidae: Coccus hesperidum (cotxinilla
blana), Coccus pseudomagnoliarum).
— Format per llargs i tous filaments de cera (fam.
Pseudoccocidae
i Margarodidae: Planococcus citri
(cotonet), Icerya purchasi (cotxinilla acanalada).
CONTROL:

Cornuaspis beckii
Coccus hesperidum

Aonidiella aurantii

Aonidiella aurantii

Aquests insectes Homòpters formen colònies sobre la
superfície dels fruits, fulles o branques i succionen els
sucs cel·lulars de la planta. Com a conseqüència
d'aquest dany primari la planta es debilita. El dany
secundari consisteix en la producció de melassa on
creix la fumagina (mascara o negreta) causada per
fongs.
Una característica dels còccids que afecten als cítrics és
que les femelles presenten un recobriment a mode
d’escut que elles mateixes segreguen i que les protegeix de
les condicions exteriors adverses.
Aquest recobriment pot ser de tres tipus:
— Escut independent del cos de la femella (família
Diaspididae: Aonidiella aurantii (poll roig de Califòrnia),
Parlatoria pergandei (poll gris), Chrysomphalus dictyospermi
(pollroig), Cornuaspis beckii (serpeta gruixada), etc.

Per a un bon control d’aquests insectes és fonamental
identificar correctament l’espècie i, si és necessari, aplicar
el tractament quan se'n presenti el màxim de formes
sensibles (formes mòbils o primers estadis larvaris), és a
dir, abans que es desenvolupi l’escut.
A causa del bon control biològic de moltes espècies,
només es recomana fer tractaments contra els diaspins
(Diaspididae).
Per norma general, trobarem el màxim de formes
sensibles de la primera generació d’aquest insectes
durant el més de juny. En parcel·les que hagin tingut
problemes en anys passats (més del 2% de la collita de la
campanya passada afectada), es recomana tractar amb
alguna de les substàncies actives següents.
SUBSTÀNCIES ACTIVES
AZADIRACTINA
DELTAMETRÍ
CLORPIRIFÒS
DIMETOATO
FENVALERATO
METILCLORPIRIFÒS
OLI DE PARAFINA
PIRIPROXIFÈN
SPIROTETRAMAT
Observacions:
Llegiu atentament les indicacions de l’etiqueta del producte
i respecteu les seves indicacions sobre terminis de seguretat,
dosis, tractaments per campanya, equips de protecció
individual de l’aplicador, etc.

MINADORA DELS CÍTRICS
(Phyllocnistis citrella)

groc (imatges 1 i 2) o vermellós, que es corresponen al
revers de la fulla amb un polsim blanc característic
(esporulació del fong, imatges 2 i 5). Els atacs
importants provoquen l'assecament de les fulles i
repercuteixen en la quantitat i la qualitat de la collita.
Els atacs a les inflorescències produeixen l'assecament
dels capitells florals, que s'enfosqueixen i resten tancats,
i posteriorment fa caure els botons florals.

Amb la pujada de les temperatures es poden percebre
atacs d'aquesta plaga. Us recordam que només s'han
de tractar els plançons, els arbres joves (fins a 5-6
anys) i els empelts que hagin brotat.
SUBSTÀNCIES ACTIVES
abamectina
acetamiprid
azadiractín
clorantraniliprol
diflubenzuron
fenoxicarb
hexitiazox
imidacloprid
tebufenoxcida
tiametoxam
Observacions:
Llegiu atentament les indicacions de l’etiqueta del producte
i respecteu les seves indicacions sobre terminis de seguretat,
dosis, tractaments per campanya, equips de protecció
individual de l’aplicador, etc.

VINYA

Els raquis dels raïms es corben en forma de “S” (imatge
7) i el conjunt es pot cobrir de l’esporulació del fong
quan el temps és humit (imatge 6). Els fruits poden
assecar-se, quedant pansits, al final del cicle, símptoma
que es coneix com a ‘Míldiu larvat’ (Imatges 8 i 9).
Per tant, s'han de vigilar els atacs durant el període de
prefloració-floració-quallat,
atès
que
afectaran
directament el raïm i poden causar la pèrdua de la collita.

1

2

3

4

5

6

MÍLDIU (Plasmopara viticola)
En cas de donar-se pluges en primavera s’afavoreixen
els atacs de l'oomicet que provoca aquesta malaltia
ja que en aquest temps es donen les condicions
necessàries perquè es produeixi la infecció primària,
procedent de la germinació de les oòspores hivernants
del patògen.
Després, amb nous períodes d'elevada humitat bé per
pluja o bé per rosades matineres no assecades en zones
ombrejades de la parcel·la o amb poca ventilació,
apareixeran els cicles d’infeccions secundàries.
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SÍMPTOMES
El míldiu afecta totes les parts verdes de la vinya, (fulles,
4
brots, fruits). Els primers símptomes de l'atac són
2
taques arrodonides a l'anvers de les fulles, de coloració
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MODE D’ACCIÓ

ESTRATÈGIES DE CONTROL
— Poda en verd, que faciliti la ventilació de la vinya.

folpet
folpet + oxiclorur de coure + sulfat
cuprocàlcic
hidròxid cúpric

— Control químic: No n’hi ha llindar definit. De manera
general, es realitzen tractaments preventius en parcel·les
o zones amb historial de problemes per aquesta malaltia
els anys anteriors:
·
·

folpet + mandipropamid
folpet + valifenalato
mancozeb

A l’inici de floració, una aplicació.
Durant la resta del cicle de cultiu tractar si les
condicions meteorològiques són favorables per
al desenvolupament de la malaltia.

— Fungicides de contacte: són preventius , es renten
després de pluges superiors a 15-20 l / m2

SUBSTÀNCIA ACTIVA
ciazofamida

mancozeb +famoxodona
mancozeb + zoxamida

NOMÉS DE
CONTACTE

mancozeb + oxiclorur de coure +
sulfat cuprocàlcic
maneb
mandipropamid

— Fungicides sistèmics i penetrants: s'utilitzen de manera
preventiva, però durant la primera fase del cicle detenen
la malaltia, no requereixen repetir el tractament si
transcorren al menys 1-2 hores entre la seva aplicació i la
pluja.

metiram

A partir del verol tractar únicament en cas de forta
pressió del patogen per protegir el full. Es recomana
alternar l'ús de productes de famílies diverses per evitar
l'aparició de resistències

oxiclorur de coure + propineb

Com a recomanació general s’ha de mantenir una
vigilància periòdica de les vinyes i cal que segueixi les
recomanacions dels tècnics.

sulfat cuprocàlcic+ folpet

MODE D’ACCIÓ

SUBSTÀNCIA ACTIVA

SISTÈMICS, DE
CONTACTE I/O
PENETRANTS

benalaxil+cimoxanil+folpet
benalaxil+cimoxanil+mancozeb
benalaxil + coure
benalaxil + folpet
benalaxil + mancozeb
benalaxil M (kiralaxil) + folpet
benalaxil M (kiralaxil) + mancozeb
fluopicolida + fosetil-al
fluopicolida + propineb
fosetil-Al
fosetil-Al + cimoxanil + folpet
fosetil-Al + cimoxanil + mancozeb
fosetil-Al + iprovalicarb + mancozeb
fosetil-Al + mancozeb
iprovalicarb + folpet
metalaxil
metalaxil + folpet
metalaxil + folpet + oxiclorur de cobre
metalaxil + mancozeb
metalaxil + oxiclorur de cobre
metil tiofanato + mancozeb

oxiclorur de coure
oxiclorur de coure + hidròxid cúpric
oxiclorur de coure + folpet
oxiclorur de coure + mancozeb
oxiclorur de coure + sulfat cuprocàlcic
òxid cupròs
sulfat cuprocàlcic
sulfat cuprocàlcic+ mancozeb
MODE D’ACCIÓ

PENETRANTS I
DE CONTACTE

SUBSTÀNCIA ACTIVA
azoxistrobín
azoxistrobín+folpet
bentiavalicarb+folpet
bentiavalicarb+mancozeb
cimoxanil + famoxodona
cimoxanil + folpet
cimoxanil + folpet + oxiclorur de
coure
cimoxanil + mancozeb
cimoxanil + metiram
cimoxanil + oxiclorur de coure +
mancozeb
cimoxanil + sulfat cuprocàlcic
cimoxanil + sulfat tribàsic de coure
cimoxanil + sulfat cuprocàlcic +
oxiclorur de coure
cimoxanil + zoxamida
dimetomorf
dimetomorf + folpet
dimetomorf + oxiclorur de coure
dimetomorf + piraclostrobín
piraclostrobín

MOSQUITS VERDS
(Empoasca vitis i Jacobiasca lybica)
Els mosquits verds de la vinya són insectes cicadèlids que
fins fa poc temps es consideraven una plaga minoritària,
però en els darrers anys s’ha observat un gran augment
de les seves poblacions, provocant greus problemes a la
vinya. Amb hiverns suaus com el que hem tingut, la
mortalitat de femelles hivernants és molt menor,
afavorint així una forta infestació durant la primavera i
l'estiu, la qual cosa pot haver propiciat que aquest any la
incidència de la plaga s'ha avançat aproximadament un
mes respecte a l'any passat. Les generacions compreses
entre juliol i agost són les més perjudicials, ja que poden
causar danys de qualitat i quantitat al raïm.
DESCRIPCIÓ I CICLE VITAL
Els adults són de color verd clar i forma allargada de 2-3
mm de longitud. El desplaçament sobre les fulles a salts
és molt característic.
La nimfa és similar al adult però de menor grandària, i es
situen al revers de les fulles alimentant-se de la saba.
Els ous són blancs i allargats, i són difícils d'identificar al
camp. Es troben dipositats al revers de les fulles pròxims
als nervis principals.

Símptomes en fulles de varietat
blanca.

Símptomes en fulles de varietat tinta
(foto: Santiago Merino, R.,
Laboratorio de Sanidad Vegetal de
Extremadura).

També s’observa dessecacions marginals que disminueix
la capacitat fotosintètica, així com fulles enrotllades.
En anys d'atacs intensos pot defoliar totalment la vinya,
dificultant el normal agostejament dels sarments i la
maduració del raïm, produint una disminució de la
qualitat i producció del raïm. En la campanya posterior
a una incidència severa de mosquit verd, es fa perceptible
una reducció de vigor en la brotació i minva en la collita.
EMERGÈNCIA FITOSANITÀRIA
La incidència aquest any està sent molt més acusada que
a anteriors campanyes. Segons el que estableix la Guia en
Gestió Integrada de Plagues del raïm de transformació
publicada pel MAGRAMA, el llindar d’intervenció és de
2 insectes/fulla. No obstant això, una altra manera de
conèixer el nivell poblacional de la plaga és la col·locació
de trampes per al monitoreig. Segons les dades del Servei
d’Agricultura, les captures de mosquit verd durant
aquesta primera setmana de Juny està sent d’una mitjana
de 50 insectes/trampa en algunes zones, la qual cosa ens
fa pensar que aquest serà un estiu amb forta afecció.

Nimfes de mosquit verd
(foto: Merle Shepard, Gerald R.Carner, and P.A.C Ooi)

SÍMPTOMES I DANYS
Els danys directes es localitzen únicament a les fulles, ja
que el mosquit verd és un insecte que presenta un aparell
bucal de tipus picador-xuclador que s'alimenta de la
saba de la nervació de les fulles, manifestant-se taques
anguloses de color vermell a les varietats negres, que
s'inicien a la vora i van penetrant cap a l'interior
respectant els nervis, formant un mosaic. En les varietats
blanques, aquestes decoloracions són de tonalitat
groguenca.

Trampes de monitoreig.

Pel que fa a un major coneixement de la plaga a efectes
de moment de tractament, productes efectius, sistemes
de trampeig, etc.. el Servei d’Agricultura juntament amb
la UIB està realitzant un projecte d’investigació del que
teniu informació disponible a la pàgina web del Servei
d’Agricultura:
(http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2632046&coduo=11
55&lang=ca)

FORESTALS

HORTÍCOLES
VIROSIS
En aquesta època proliferen les poblacions de pugons,
mosca blanca i trips, que són els principals vectors de
virosis dels cultius hortícoles. Alguns també es
transmeten per llavor o fins i tot per contacte.

TRAMPES DE FEROMONES PER A
PROCESSIONÀRIA

Segons informació facilitada pel Servei de Sanitat
Forestal:
PVY en pebrera

CMV en pebrera

TYLCV en tomatiguera

TSWV en tomàtiga

TSWV en tomatiguera

PMoV en tomàtiga

En general, contra les virosis es recomana:
— Emprar material vegetal sa, amb passaport fitosanitari
i, si és possible, resistent a virosis.
— Controlar els insectes vectors amb plaguicides que
no generin resistències i siguin respectuosos amb la fauna
útil.
— Alliberar al medi enemics naturals comercials contra
les plagues de difícil control.
— No abandonar les plantes afectades al final del cicle.
Arrancau-les i destruïu-les.
— Manteniu en bon estat els plàstics, les malles,
l'estructura, etc. dels hivernacles a fi de limitar-hi
l'entrada dels insectes vectors.

Les feromones per a monitoratge de processionària es
podran usar aquest any 2016, però només les de les
empreses inscrites al registre oficial. Finalment el
Ministeri ha inclòs les feromones al registre de “Mitjans
de Defensa Fitosanitària” (MDF) i es podran utilitzar.
Els particulars i els ajuntaments podran usar-les si ho
consideren oportú, comprant-les en els punts de venda
inscrits en el Registre Oficial de Productors i Operadors
de mitjans de Defensa Fitosanitària (ROPO). Es
recomana comprar-les només en els establiments
autoritzats i que les mantinguin dins la gelera fins al seu
ús.
L'emergència de les papallones és produirà a principis
d'agost, però es recomana que les trampes amb la
feromona, estiguin col·locades abans del 15 de juliol, per
si s'avança la seva emergència per les condicions
meteorològiques.
S’ha de tenir en compte que el control de la
processionària no es realitza només amb les trampes de
feromona. És una eina més de control que realment
serveix per determinar el nivell d'afectació, i per poder
prendre decisions per realitzar tractaments insecticides
en els mesos de tardor.
Es pronostica que aquest any 2016 hi haurà un nivell
d’afecció important, per la qual cosa es recomana que
els particulars i els ajuntaments planifiquin i actuïn amb
productes fitosanitaris autoritzats quan arribi el mes
d'octubre, per disminuir els riscos d’urticària que poden
ocasionar les larves quan a les persones i els animals.
Per a més informació, http://sanitatforestal.caib.es

ORNAMENTALS PALMERES
ERUGA BARRINADORA
(Paysandisia archon)

Durant l'estiu es poden veure volar les papallones a les
zones amb palmeres afectades per aquest lepidòpter.
Com que són d'activitat diürna i volen durant les hores
de major insolació, el migdia és el millor moment per
observar-les. En canvi, amb les ales plegades la
papallona és difícil de veure, perquè es mimetitza amb
l'escorça i les palmes seques de les palmeres. Se n'han
pogut observar els atacs en el garballó (Chamaerops
humilis), la palmera de Canàries (Phoenix canariensis),
la palmera excelsa (Trachycarpus fortunei) i les
espècies de Washingtonia. Els símptomes més visibles
dels atacs s'observen a les palmes del garballó, amb
forats de mossegades distribuïts en forma de ventall, i
a Phoenix, amb galeries als peduncles de les fulles
podades.
Segons informació del Servei de Sanitat Forestal, durant
els darrers anys s'ha produït una expansió molt
important de la plaga a l'illa de Mallorca i a l'illa de
Menorca. Recentment s’han detectat dos focus nous en
zones forestals afectant a garballons, concretament a
Artà i a Andratx. Són zones amb gran presència de
garballons naturals, que són les úniques palmàcies
autòctones de les Illes Balear, i per tant s’ha d’evitar
l’expansió de la plaga.
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
mitjançant els Agents de Medi Ambient ( AMAs ), ha
informat els propietaris de les finques afectades per
conscienciar-los de la necessitat d'un control urgent. La
Unitat de Sanitat Forestal ( USF ) s'encarregarà de tallar
i cremar i/o triturar els peus afectats abans de
l’emergència de les noves papallones (mitjans juny).
Aquesta actuació es realitzarà puntualment, però es
demana col·laboració als propietaris de les finques que,
d'acord amb la llei vigent, són els que han d’actuar per
mantenir el bon estat fitosanitari de les plantes.

PRODUCTES FITOSANITARIS
RECOMANACIONS PER A L’US D’OLIS
MINERALS INSECTICIDES
Els olis minerals o olis de petroli són substàncies que es
començaren a utilitzar com a insecticides a finals del
segle XIX. El seu ús es va difondre degut a l’eficàcia en els
tractaments contra cotxinilles. Existien dos tipus
principals d'olis minerals insecticides, olis d'hivern i olis
d'estiu, que és diferenciaven en el seu residu insulfonable
(RI). En els olis d'hivern el RI estava entre el 70% i el 90%,
i en els olis d'estiu aquest residu és superior al 90%.
Aquest percentatge de RI està relacionat amb el tipus
d'hidrocarburs que componen l'oli mineral, l'eficàcia
insecticida i la seva fitotoxicitat (toxicitat per a la planta).
D'aquesta manera, els olis d'hivern tenien més
hidrocarburs insaturats (olefínics i aromàtics), major
eficàcia insecticida, però eren molt fitotòxics. Els olis
d'estiu, per contra, tenen més hidrocarburs saturats
(parafínics i naftènics), disminuint els riscos de
fitotoxicitat, però també l'eficàcia insecticida. Avui dia
només estan autoritzats els olis parafínics, és a dir els
coneguts col·loquialment com a olis d'estiu, i encara que
la fitotoxicitat és menor podrien aparèixer problemes
(defoliacions, taques) si no es segueixen una sèrie de
recomanacions en el seu ús:
— Són INCOMPATIBLES amb el SOFRE, després de
tractar amb sofre heu d'esperar entre 30-60 dies per a
tractar amb olis.
— Hem d'evitar-ne l'ús indiscriminat i només emprar-los
si el nivell de plaga ho fa necessari.
— Fer els tractaments amb temperatures suaus, mai per
damunt dels 30 ºC.
— És important que l'equip d'aplicació estigui ben
regulat i la mescla ben preparada i amb agitació durant
el tractament.
— Tractar abans del canvi de color de la fruit

Palma, juny de 2016

