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PLAGUES - INSECTES

Nom comú:

Xinxa de l’ametller, tigre de l’ametller
Nom científic:
Monosteira unicostata (Mulsant i Rey 1852)
Descripció:
Petit hemípter present a tota l’àrea mediterrània que es
desenvolupa sobre l’ametller, encara que és bastant polífag (pot afectar melicotoners, cirerers, pruneres, pereres i
arbres no fruiters).
L’adult d’aquesta xinxa fa de 2 a 2,5 mm, i és de color gris,
amb punts o taques obscures. La nimfa és similar a l’adult,
però més petita i sense ales, i passa per cinc estats larvaris.
Es desenvolupen de 2 a 3 generacions anuals, des de la
primavera fins al final de l’estiu.
Els ous, de color blanc brillant i forma el·lipsoïdal, fan de 0,7
a 0,8 mm aproximadament. Les colònies es concentren a
l’anvers de les fulles.
En estat d’adult, hiverna entre l’escorça dels arbres, entre
plantes espontànies i a la fullaraca del terra.
Durant la primavera (abril-maig) se situa a l’anvers de les
fulles joves, on fa nombroses picades.
Símptomes i danys:
Amb nombroses picades, succiona la saba de les fulles. A
la part superior de la fulla apareix una coloració blanca, i
a l’anvers es poden localitzar les dejeccions en forma de
punts negres, que contribueixen a dificultar la fotosíntesi.
També es pot trobar melassa, mascara i mudes. Això contribueix a una decoloració en forma d’esgrogueïment. Les
fulles tornen cloròtiques i cauen prematurament.
La caiguda de fulles provoca una falta d’activitat vegetativa,
que fa que la maduració dels fruits sigui dificultosa.
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Colònies de Monosteira unicostata
Els atacs més forts es produeixen durant l’estiu, coincidint
amb la tercera generació.
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Seguiment i estimació del risc:
Observar-ne la presència durant la primavera i l’estiu.
Llindar d’intervenció:
Tractar amb el 5 % de fulles amb presència d’insectes vius.
Mesures de control:
Tractament químic (abans que s’incrementin les poblacions): tau-fluvalinat.
En l’agricultura ecològica es poden utilitzar les substàncies
actives següents:
· Caolí
· Sabó potàssic
· Oli de farigola
· Azadiractina

Detall dels símptomes d’afecció a les fulles

8
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Nom comú:

Xinxa de l’ametller
Nom científic:
Solenostethium lynceum (Fabricius 1794)
Descripció:
L’adult fa de 14 a 16 mm. Té el cap i el tòrax de color marró
vermellós, petites taques rodones i puntiformes de color
negre a tota la superfície dorsal i dues taques el·líptiques
grosses de color groc al final de l’escudet. Té un bec molt
llarg, que en repòs està replegat a la part ventral del tòrax.
Les nimfes, que s’agrupen en colònies, inicialment són vermelles amb bandes negres horitzontals i canvien de color
durant el creixement.
Les poblacions més elevades d’aquest fitòfag apareixen
durant els anys càlids i secs, amb baixes pluviometries durant la primavera. Els adults hivernants dipositen els ous
prop dels fruits acabats de quallar durant la primavera, d’on
surten les nimfes gregàries, que s’alimenten de les fulles
i els fruits. Les poblacions més abundants les trobam des
del principi de juny fins al final de juliol, picant les ametlles
fins que endureixen l’endocarpi. Sobre l’ametller completa
una sola generació, i en pot completar d’altres sobre hostes
diferents.

Adults, nimfes i ous de Solenostethium lynceum

Símptomes i danys:
Als fruits, les picades d’alimentació de les nimfes i dels
adults provoquen l’emissió de goma al punt on claven
l’estilet. Al voltant del punt d’emissió de goma apareix una
zona circular d’aspecte oliós, que torna marronosa i després es necrosa. Si les picades arriben a la llavor (ametlló)
apareix sobre la pell una taca circular de color marró clar,

amb una zona deprimida al voltant.
La saliva emesa per les nimfes i els adults pot conferir un
sabor amarg a les llavors; també es poden instal·lar fongs i
bacteris als orificis que provoquen, que contaminen la llavor i n’alteren la textura i el gust. Si els fruits estan afectats molt precoçment, tornen de color groc i s’assequen
(secalls).
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Seguiment i estimació del risc:
Observar la presència d’adults i de nimfes durant la primavera i l’estiu.
Llindar d’intervenció:
No hi ha cap llindar d’intervenció establert.
Mesures de control:
Tractaments químics (quan s’observin les màximes poblacions de nimfes): tau-fluvalinat.
En l’agricultura ecològica es poden utilitzar les substàncies
actives següents:
· Caolí
· Sabó potàssic
· Oli de farigola
· Azadiractina

Emissió de goma i afecció al bessó per picades
de Solenostethium lynceum
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Nom comú:

Mosquit verd
Nom científic:
Empoasca decipiens (Paoli 1932)
Jacobiasca lybica (Bergevin i Zanon 1922)
Asymmetrasca decedens (Paoli 1932)
Descripció:
Insecte de la família dels cicadèl·lids, molt polífag, que afecta nombrosos cultius herbacis, fruiters de llavor i pinyol, cítrics i vinya.
L’adult, de color verd clar i de forma allargada, fa de 2 a
3 mm i es desplaça botant sobre les fulles, sempre en
diagonal.
La nimfa és similars a l’adult, però més petita i sense ales,
i passa per cinc estats larvaris. Se situa a l’anvers de les
fulles, on s’alimenta de la saba.
La femella diposita els ous, blancs i allargats, als brots tendres i als nervis principals de les fulles.
El cicle biològic es completa en 55-60 dies. La incubació
dels ous triga de 5 a 7 dies, i el desenvolupament larvari,
de 20 a 25.
Després de passar l’hivern en la vegetació espontània (Oxalis) i altres arbres de fulla perenne, els adults apareixen en
el cultiu al principi de la primavera.
Les primeres nimfes comencen a veure’s al final d’abril o a
principi de maig, i arriben al màxim a mitjan juny.
Símptomes i danys:
Tant les nimfes com els adults s’alimenten de la saba del
floema, en els nervis principals de les fulles, on injecten una
saliva tòxica.
Afecta principalment fulles i brots tendres. Els ocasiona de-

14

Fulles i brots amb símptomes d’afecció per mosquit verd
formacions, entrenusos molt curts, enrotllaments, decoloracions i necrosis a les parts apicals de les fulles, i en pot
provocar la caiguda prematura.
En vivers i arbres en formació pot afectar el creixement i la
formació dels futurs arbres.
15
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Seguiment i estimació del risc:
Observar-ne la presència a les brotades tendres d’abril a
octubre.

Fulles i brots amb símptomes d’afecció per mosquit verd

Llindar d’intervenció:
Observar-ne la presència en arbres de fins a 5 anys; a la
resta, tractar en observar un 20-25 % dels brots afectats.
Detectar-ne la presència durant l’estiu.
Mesures de control:
Eliminar les males herbes perennes durant l’hivern.
Col·locar trampes cromotròpiques grogues per a plantacions de menys de 3 anys.
Control químic:
· Tau-fluvalinat
· Azadiractina

Adult de mosquit verd
16
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Nom comú:

Cuc cap gros, banyarriquer
Nom científic:
Capnodis tenebrionis (Linnaeus 1758)
Descripció:
Coleòpter polífag que afecta els ametllers, els fruiters de
pinyol (albercoquers, melicotoners, pruneres, cirerers, etc.),
els fruiters de llavor (pomeres, pereres, etc.), les figueres,
els avellaners, els noguers, etc.
L’adult pot arribar a 3 cm de llargària, és de color negre mat,
amb la part anterior del dors blanquinosa i amb relleu.
Els ous d’aquest escarabat són ovoides, de color blanc.
Cada femella pot pondre entre 200 i 400 ous, que diposita
al sòl, devora les arrels i el tronc dels arbres.
La larva pot arribar a 6 cm de llargària; és de color blanc,
aplanada i segmentada, amb el primer segment molt ample.
Al cap, disposa d’unes mandíbules fortes que serveixen per
perforar les arrels.
L’adult s’alimenta de fulles, gemmes i brots tendres durant la primavera i l’estiu, i les larves de dues generacions,
d’arrels, tant petites com grans, i del coll del tronc, on crisalida.
El seu cicle biològic complet dura dos anys.
Símptomes i danys:
Durant la primavera i l’estiu l’adult s’alimenta de fulles,
gemmes i de l’escorça de petits brots, que pot anellar, la
qual cosa en provoca l’assecament.
Els danys més importants els ocasionen les larves, ja que
s’alimenten de les arrels i del coll del tronc durant tot l’any,
formant galeries a la zona subcortical que debiliten molt
l’arbre i el poden arribar a matar en pocs anys. Moltes vega-

18

Adult i larva de Capnodis tenebrionis
des aquest debilitament provoca l’afecció d’altres plagues,
com els coleòpters escolítids. En el cas de plançons joves
la mort es produeix amb una generació d’aquest insecte.
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Seguiment i estimació del risc:
Observar-ne la presència als arbres durant la primavera i
l’estiu.

Larva de Capnodis tenebrionis

Llindar d’intervenció:
No hi ha cap llindar d’intervenció establert.
Mesures de control:
Eliminar i cremar els arbres afectats, incloent-hi el màxim
d’arrels.
Aquesta plaga sol aparèixer en plantacions de secà, ja que
el reg destrueix els ous i les larves acabades de néixer del
sòl. Els anys amb forta sequera la plaga té més incidència, a
causa del debilitament dels arbres.
Els peus híbrids d’ametller damunt melicotoner (‘GF-677’,
‘Garnem ’) són molt sensibles a l’atac d’aquest insecte; en
canvi, els peus francs solen presentar més resistència.
Encoixinar amb plàstic (1 m d’amplària) les fileres en plantacions de secà.
Control químic dels adults (primavera-estiu):
· Imidacloprid
· Nematodes entomopatògens
(Steinernema sp.) contra les larves.

Larva de Capnodis tenebrionis alimentant-se
del tronc i les arrels
20
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Nom comú:

Anàrsia, eruga minadora del melicotoner

Papallones d’Anarsia lineatella damunt
una placa engomada

Nom científic:
Anarsia lineatella (Zeller 1839)
Descripció:
Lepidòpter de la família Gelechiidae.
L’adult és una papallona de 10 a 13 mm de llargària, amb les
ales anteriors d’un color de fons blanquinós, força puntejat
de gris, i les posteriors, grisoses.
La femella diposita els ous, ovalats i de color blanc groguenc, formant petits grups, sobre capolls florals, pecíols
i fruits joves.
L’eruga té el cap de color fosc, el cos marronós, amb anells
intersegmentaris blancs (aspecte de cos anellat). Al final del
desenvolupament fa 10-14 mm.
Hiverna en forma de pupa, principalment entre les fulles
mortes o dins esquerdes de l’escorça. Durant la primavera
apareixen els primers adults, donant lloc a la primera generació, que s’alimenta dels brots i és la que ocasiona més
danys. El nombre de generacions anuals és de 2 a 3, segons
la climatologia.
La primera generació vola des del principi de maig fins a
mitjan juny; la segona, des de mitjan juny al principi d’agost,
i la tercera, des de principi d’agost fins a l’octubre.
A la regió mediterrània ataca melicotoners, albercoquers,
pruneres i ametllers.
Símptomes i danys:
Les erugues poden atacar tant brots tendres com fruits. En
els brots produeixen galeries descendents, cosa que fa que
el brot es marceixi i es dessequi, emetent exsudacions de
goma.
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Brots afectats per Anarsia lineatella
Els arbres afectats perden la dominància apical i presenten
un creixement en forma de granera a les parts terminals de
les branques afectades.
Afecta generalment plantacions joves o arbres empeltats,
sempre que hi hagi fusta tendre.
Als fruits, l’atac és bastant superficial i es localitza a la zona
peduncular; normalment no arriba a penetrar dins la closca
de l’ametlla.
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Seguiment i estimació del risc:
Col·locar trampes delta amb feromona sexual, que permet
precisar les corbes de vol dels adults.
Observar els brots afectats.
Llindar d’intervenció:
Observacions setmanals a plantacions de menys de 5 anys,
on hi hagi arbres en formació.
Es recomana tractar en presència de danys superiors al 3%
de brots afectats o l’1% de fruits afectats, o amb captures
superiors a 15 individus per trampa i setmana.
Mesures de control:
Tractaments químics:
· Bacillus thuringiensis Kurstaki
· Lambda-cihalotrina
Enemics naturals: himenòpters paràsits, tot i que la seva
acció no és suficient per controlar la plaga.

Brots afectats per Anarsia lineatella

24
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Nom comú:

Grafolita, tinya oriental, corc del ponzim
Nom científic:
Grapholita molesta (Busk 1916)
Descripció:
Lepidòpter que afecta sobretot els fruiters de pinyol (melicotoners, pruneres i albercoquers), però també l’ametller.
L’adult és una papallona de 10-15 mm, amb les ales anteriors de color negre molt obscur i les posteriors de color
marró grisenc.
Els ous són ovalats i de color blanc, que canvia a groc quan
maduren.
L’eruga és de color blanc en néixer; després adquireix tonalitats rosades, amb el cap de color marró. Pot arribar a
15 mm de longitud.
Hiverna en forma de larva dins un capoll sedós a les esquerdes del tronc i de les branques, durant la primavera pupa, i
la papallona comença el primer vol el mes de març.
La femella diposita els ous de manera aïllada a l’anvers de
les fulles dels brots més joves. Un cop neixen les larves,
penetren ràpidament dins els brots tendres excavant galeries descendents fins a trobar zones lignificades, moment
en què surten a l’exterior a cercar nous brots. Rarament
afecten el fruit, al qual entren per la zona peduncular.
Pot tenir fins a cinc vols anuals.
Símptomes i danys:
Els danys que produeixen les larves als brots en creixement
tenen importància si es tracta d’arbres en formació o vivers.
Un cop afectat el brot, aquest es marceix i s’asseca, emetent exsudacions de goma. Cada eruga por arribar a destruir entre 2 i 4 brots.
Els danys als fruits són poc freqüents.
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Adult i larva de Grapholita molesta
Font: Lya Mityushev, Department of Plant protection of the
Russian Timiryazev State Agrarian University
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Seguiment i estimació del risc:
Utilitzar trampes amb feromona sexual per detectar i fer el
seguiment de les poblacions i mostrejar 200 brots en creixement.
Llindar d’intervenció:
En plantacions en formació es recomana tractar quan el
nombre de brots afectats superi el 3 % o les captures siguin
superiors a 25 individus per trampa i setmana.
Mesures de control:
La confusió sexual controla la plaga amb un bon nivell
d’eficàcia.
Tractaments químics amb:
· Deltametrín
· Virus de la granulosi de la carpocapsa

Brot afectat per Grapholita molesta
Font: Lya Mityushev, Department of Plant protection of the
Russian Timiryazev State Agrarian University
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Nom comú:

Pugó verd, pugó farinós, pugons
Nom científic:
Brachycaudus persicae (Passerini 1860)
Myzus persicae (Sulzer 1776)
Hyalopterus amygdali (Blanchard 1840)
Descripció:
Petits insectes xucladors que, mitjançant un estilet,
s’alimenten de la saba de les fulles i dels brots tendres de
l’ametller; poden afectar nombroses plantes, ja que són
molt polífags.
Les formes alades tenen el cos globós, amb les ales translúcides, el cap i el tòrax negres i l’abdomen verd groguenc,
amb una taca dorsal. Les formes àpteres solen ser de coloració verdosa o groguenca, amb els sifons llargs i del mateix
color que el cos.
Els pugons passen l’hivern en forma d’ou, que al principi
presenta una coloració verda o groguenca, però torna ràpidament obscur, de forma el·líptica. Els ous donen lloc a
les femelles fundadores que formaran la futura colònia. Les
nimfes passen per 4 fases per arribar a l’estat adult.
Durant l’estiu, coincidint amb un augment de la població
de pugons i l’aturada de la saba, emigren a diferents cultius i es reprodueixen als hostes secundaris, on naixeran
les femelles que tornaran a l’ametller, on dipositaran els ous
d’hivern.
Símptomes i danys:
Els pugons se situen a l’anvers de les fulles, on succionen
la saba, amb la qual cosa provoquen un enrotllament de les
fulles que els proporciona certa protecció.
Segreguen molta melassa, que afavoreix la proliferació del

30

Colònies de pugons en fulles i brots afectats

fong Capnodium sp. (negreta), que dificulta l’activitat fotosintètica de la fulla.
En cas d’atacs severs pot arribar a assecar els brots, necrosar les fulles i provocar grans defoliacions.
Poden ser vectors de virosis.
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Seguiment i estimació del risc:
Provoca danys a les primeres fases de creixement de
l’arbre, entre març i maig.
Observar els redols o les zones on hi ha hagut poblacions
elevades els anys anteriors, per evitar la formació de noves
colònies.
Llindar d’intervenció:
Aplicar tractaments quan s’arribi al 5 % de brots afectats
per colònies de pugó.
Mesures de control:
Tractaments químics amb les substàncies actives següents:
· Acetamiprid
· Deltametrín
· Imidacloprid
· Lambda-cihalotrina
· Pirimicarb
· Tau-fluvalinat
· Tiametoxam
· Zeta-cipermetrina
En l’agricultura ecològica es poden utilitzar les substàncies
actives següents:
· Azadiractina
· Sabó potàssic
· Sabó nicotitzat
La fauna auxiliar és molt útil i abundant. En destaquen:
· Adalia bipunctata
· Coccinella septempunctata
· Aphanteles sp.
· Aphidius colemani
· Chrysoperla carnea

Fruits amb negreta com a conseqüència de la melassa
segregada pels pugons

Brots afectats per pugons amb la presència dels seus
depredadors
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Nom comú:

Adult de pugó negre de la fusta

Pugó negre de la fusta
Nom científic:
Pterochloroides persicae (Cholodkovsky 1899)
Descripció:
Aquest pugó es va detectar per primera vegada a Espanya
l’any 1995, a la regió de Múrcia, en el cultiu de l’ametller;
posteriorment s’ha detectat en melicotoners, cirerers, nectarines, pruneres i albercoquers.
És de grans dimensions, de 2,7-4,2 mm, de color marró amb
taques negres. Presenta sifons curts, de forma cònica, i les
potes i les antenes molt desenvolupades, de color vermell
marronós, amb bandes negres. Té el cos recobert per una
secreció cèria.
L’estat adult es pot presentar en forma alada i en forma
àptera (sense ales). Els adults alats s’encarreguen de traslladar la plaga a altres cultius, i els adults àpters, de formar
les colònies al voltant del tronc i de les branques.
Sempre que les condicions climàtiques i la disponibilitat de
l’ametller siguin favorables, es multiplica ràpidament per
partenogènesi. En condicions desfavorables, la reproducció
passa a ser sexual, per donar lloc a un ou que resisteix el
fred.
Símptomes i danys:
Apareix sobre l’escorça en la base de la planta, sobre el
tronc i damunt branques gruixades, en la zona de l’ombra,
formant colònies molt denses.
S’alimenta succionant saba de l’arbre. Si la colònia és molt
densa, pot arribar a assecar la branca.
Produeix abundant melassa, que banya el terreny sota
l’arbre, la qual cosa afavoreix la proliferació del fong Capno-
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Branques i troncs amb colònies de pugó negre de la fusta
dium sp. (negreta), que dificulta l’activitat fotosintètica de
l’arbre, amb la qual cosa disminueix la collita i la qualitat.
La melassa és un fort reclam per a les formigues, que són
sempre molt nombroses prop de les colònies.
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Seguiment i estimació del risc:
Observar-ne la presència durant la primavera, entre març
i maig.
Llindar d’intervenció:
Presència d’arbres afectats de fins a 3 anys.
Mesures de control:
Per al control químic s’han d’aplicar tractaments localitzats
als arbres afectats amb les substàncies actives següents:
· Acetamiprid
· Azadiractina
· Deltametrín
· Imidacloprid
· Lambda-cihalotrina
· Pirimicarb
· Tau-fluvalinat
· Tiametoxam
· Zeta-cipermetrina
La fauna auxiliar és molt útil i abundant. En destaquen:
· Adalia bipunctata
· Coccinella septempunctata
· Aphanteles sp.
· Aphidius colemani
· Chrysoperla carnea
· Scymnus sp.
· Sírfids

Branques i troncs amb colònies de pugó negre de la fusta
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Nom comú:

Adult d’Otiorhynchus (Arammichnus) cribricollis

Morrut, dormidor, escarabat dormidor
Nom científic:
Otiorhynchus (Arammichnus) cribricollis (Gyllenhal 1834)
Descripció:
Aquesta plaga ocasiona danys importants en arbres en formació i en vivers.
Petit escarabat del qual no es coneixen els mascles. La femella adulta fa entre 7 i 8 mm, i es reprodueix per partenogènesi. Si la toquen, simula que és morta i no es mou.
Surt durant el vespre a alimentar-se de les fulles tendres, i es
refugia durant el dia al costat del coll de l’arbre, a l’escorça,
davall una pedra. Durant l’estiu roman al sòl a causa de les
elevades temperatures.
Durant la tardor fa la posta al sòl, a menys de 6 cm de profunditat; la larva, de color blanc i corbada, un cop surt de
l’ou s’alimenta d’arrels fines de males herbes o de l’ametller
mateix.
Els danys solen aparèixer el maig-juny i després al final
d’agost o al principi de setembre. Presenta una sola generació anual.
Símptomes i danys:
Un símptoma característic és la presència de fulles tendres
menjades, amb unes escotadures característiques que poden arribar al nervi principal, tot i que també pot haver-se
alimentat de l’escorça de petits brots i haver destruït les
gemmes.
És una plaga important en arbres en formació.
Fulles menjades per
Otiorhynchus (Arammichnus) cribricollis
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Seguiment i estimació del risc:
Observar les fulles i els brots dels arbres en formació, durant la primavera (abril-maig) i a la tardor (final d’agost-setembre).
Es poden col·locar maons un poc enterrats que els serveixin de refugi per controlar les poblacions.
Llindar d’intervenció:
No hi ha cap llindar de tractament establert, però es recomana tractar quan s’observin afeccions als arbres en formació i a les plantes de viver.
Mesures de control:
Tractaments químics dirigits al sòl amb insecticides granulats (clorpirifòs).
Control biològic: nematodes entomopatògens (Heterorhabditis sp.).
Tractaments culturals: col·locar bandes engomades al tronc
o goma entomològica al voltant del tronc i el politxó.

Fulles menjades per
Otiorhynchus (Arammichnus) cribricollis
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Nom comú:

Perforadors de la fusta
Nom científic:
Scolytus amygdali (Guérin 1847)
Scolytus rugulosus (Muller 1818)
Descripció:
Petits coleòpters de forma allargada amb una longitud de
2-4 mm, amb el cap petit i unes mandíbules fortes per perforar. Presenta els èlitres marrons o negres. Són molt actius
i tenen una gran capacitat de vol.
És una plaga molt polífaga, que pot afectar diversos cultius
llenyosos, arbres vells o deprimits per alguna patologia (sequera, malalties, atacs de Capnodis, etc.)
Passa pels estats d’ou, larva, nimfa i adult, però només
l’adult es desenvolupa a l’exterior de l’arbre. Hiverna en forma de larva; la primera emergència d’adults és entre maig
i juliol; la segona, a mitjan agost, i la tercera, el setembre.
El començament de l’atac a noves plantacions prové
d’arbres atacats o restes de poda abandonades.
Durant la primavera l’adult ataca les gemmes i els ramillets
de fulles, que s’assequen i exsuden goma. A l’estiu, surt de
l’escorça.
Símptomes i danys:
Els danys, els produeixen les larves que es desenvolupen a
l’interior dels brots i de les branques, on perforen multitud
de galeries que els serveixen d’aliment i de refugi. Aquest
fet provoca la dessecació de les brotades i la caiguda de
les gemmes. Les galeries inicials són longitudinals, tot i
que després en fan de laterals, més petites, on efectuen la
posta.
La femella sol perforar els arbres amb més vigor vegetatiu,
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Adults de perforadors de la fusta

els quals reaccionen amb exsudacions de goma que impedeixen la posta.

43

GUIA DE LES PRINCIPALS PLAGUES, MALALTIES I FISIOPATIES

EN EL CONREU DE L’AMETLLER A LES ILLES BALEARS

PLAGUES - INSECTES

Seguiment i estimació del risc:
Observar les galeries.

Galeries d’alimentació de perforadors de la fusta

Llindar d’intervenció:
No hi ha cap llindar de tractament establert. En cas d’afecció
es recomana aplicar tractaments al començament de les
galeries.
Mesures de control:
Eliminar i cremar ràpidament les restes de poda i els arbres
secs o afectats.
Utilitzar feromones per a la captura massiva d’adults.
Control químic dirigits als adults, quan surten de les galeries durant la primavera-estiu, amb les substàncies actives
següents:
· Tau-fluvalinat
· Imidacloprid

Trampa de seguiment de les poblacions de
perforadors de la fusta
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Nom comú:

Poriol, escarabat de quatre punts
Nom científic:
Lachnaia sp.
Descripció:
Petit coleòpter de 5-8 mm de llargària en estat adult, amb
el cos allargat, de color vermell amb punts negres, i les antenes molt llargues.
Bastant voraç i nociu per als cultius. És habitual trobar-lo en
molts tipus de plantes, encara que a vegades es pot alimentar de pol·len.
Símptomes i danys:
L’adult és actiu des de maig fins a l’agost, i s’alimenta de les
fulles dels arbres.
Seguiment i estimació del risc:
Observar-ne la presència als ametllers. Pràcticament no té
importància agrícola.

Adults de Lachnaia sp.

Llindar d’intervenció:
Tractar quan les poblacions siguin abundants als brots i a
les fulles de l’ametller.
Mesures de control:
Utilitzar substàncies actives autoritzades per al cultiu de
l’ametller.

Adult de Lachnaia sp. i danys provocats en fulla
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Nom comú:

Cotxinilla
Nom científic:
Gueriniella serratulae (Fabricius 1775)
Descripció:
Molt polífaga però poc coneguda. Es troba àmpliament distribuïda dins la conca mediterrània, a oliveres, ametllers,
pins i alzines, i també a plantes herbàcies com el fonoll i
la sàlvia.
L’adult té el cos de color vermell, amb les potes i les antenes negres. Fa 5-8 mm, i té nombroses secrecions de cera
curtes.
S’observa sempre en grup als troncs i a les branques grosses dels arbres afectats.
Durant el mes de juny la femella diposita els ous, de
0,5 mm, ovalats i de color vermell, entre l’escorça dels
arbres, protegits de masses ceroses de color blanc. Desclouen unes setmanes més tard.
La nimfa és més petita que l’adult però d’un aspecte
semblant.
Presenta una sola generació anual.
Símptomes i danys:
Aparició de masses ceroses als troncs i a les branques grosses dels ametllers, que els debiliten molt, ja que els succionen la sàvia, i els pot fins i tot ocasionar la mort.
Els danys poden ser molt greus en el cas d’atac a plantacions joves.

Troncs i branques afectats per colònies de
Gueriniella serratulae
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Seguiment i estimació del risc:
Observar-ne la presència als troncs i a les branques dels
ametllers.
Llindar d’intervenció:
No hi ha cap llindar d’intervenció establert, ja que és una
plaga ocasional. S’han de prendre mesures de control quan
es produeix un atac greu als arbres.
Si trobam rodals d’afecció dins la plantació, s’han de tractar
només els arbres afectats.
Mesures de control:
Control químic:
· Oli de parafina
· Azadiractina
· Polisulfur de calci

Troncs i branques afectats per colònies de
Gueriniella serratulae
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Nom comú:

Vespeta de l’ametller
Nom científic:
Eurytoma amygdali (Enderlein 1907)
Descripció:
Aquesta plaga encara no és present a les Illes Balears, però,
a causa del seus danys potencials, cal vigilar-ne l’entrada a
les explotacions d’ametller.
Petit himenòpter de la família Eurytomidae. L’adult, negre i
petit (les femelles fan 7-8 mm, i els mascles, 4-6 mm), surt
dels fruits parasitats a la primavera, fent un orifici visible
molt característic.
La femella perfora la superfície dels fruits nous per pondre-hi els ous a l’interior. Cada femella diposita 50-100 ous,
2-5 ous per ametlla. Els ous són de color blanc i superfície
llisa.
L’eruga, que fa uns 10 mm, és blanquinosa grisenca, amb
l’aparell bucal marró; i la pupa, blanca, tot i que posteriorment adquireix una coloració negra.
Pot completar el cicle en 1 o 2 anys.
Les larves s’introdueixen dins la llavor per alimentar-se durant 9 o 10 mesos; passen tot l’estiu i l’hivern dins el fruit.
El febrer-març pupen i els nous adults surten dels fruits momificats durant la primavera.
Símptomes i danys:
Un símptoma característic és la presència de fruits buits,
sense llavor, de color marró i més petits durant l’estiu, que
no cauen durant la recol·lecció. A l’hivern, tornen de color
negre. Dins aquest fruits hi ha les erugues alimentant-se de
la llavor. Poden arribar a afectar el 90 % dels fruits, sobretot
les varietats de clovella tova i gust més dolç.
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Adult i larva d’Eurytoma amygdali
Font: Rami Muñoz, ITAP (Albacete)
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Seguiment i estimació del risc:
Utilitzar trampes amb feromona sexual per detectar i fer el
seguiment de les poblacions.
Observar la presència de fruits afectats.

Orificis de sortida dels adults
Font: Rami Muñoz, ITAP (Albacete)

Llindar d’intervenció:
El primer any d’atac la incidència sol ser baixa, però els
anys successius les poblacions han augmentat i els danys
poden ser molt elevats.
No hi ha cap llindar de tractament establert.
Mesures de control:
Control cultural:
· Després de la collita, eliminar manualment els
fruits afectats i destruir-los.
· En l’elecció de varietats per a noves plantacions,
no plantar les varietats més sensibles (‘Ferragnès’,
‘Guara’) si es té constància de la presència de la
plaga.
Tractaments químics al 10-50 % de desclosa dels ous amb
substàncies actives autoritzades.

Larva d’Eurytoma amygdali
Font: Rami Muñoz, ITAP (Albacete)
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Nom comú:

Adult de Tetranychus urticae

Aranya groga (Tetranychus urticae)
Aranya roja (Panonychus ulmi)
Nom científic:
Tetranychus urticae (Koch 1836)
Panonychus ulmi (Koch 1836)
Descripció:
Ambdues espècies són les més habituals en el cultiu de
l’ametller i pertanyen a la família dels tetraníquids.
Tetranychus urticae:
Les femelles adultes fan aproximadament 0,6 mm, i són de
color groc en les seves formes estivals i groguenc verdós en
les formes hivernants. Tenen el cos globós, amb dues marques obscures als laterals. Els mascles són similars però
més petits. Hivernen en estat de femella a diferents cultius
herbacis.
Els ous són esfèrics i inicialment translúcids; posteriorment
tornen opacs i groguencs.
Hi ha dos estats juvenils: les larves (amb 3 parells de potes)
i les nimfes (amb 4 parells de potes).
Els primers símptomes es localitzen a les parts baixes de
l’arbre i a l’anvers de la fulla, formant teranyines.
Hi pot haver fins a 10 generacions anuals.
Panonychus ulmi:
Presenta dimorfisme sexual. La femella, de 0,6 a 0,8 mm,
és de color vermell obscur, i el mascle, més petit, groguenc
rosat.
Hiverna en forma d’ou al tronc de l’arbre, i surt durant la primavera; es localitza a l’anvers de la fulla, on es distribueix
de forma agregada.
Els ous també són de color vermell obscur. Les larves tenen
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Fulles afectades per àcars tetraníquids

tres parells de potes, de forma globosa i d’un color vermell
intens. Les nimfes, 4 parells de potes amb pèls dorsals.
Pot haver-hi de 5 a 8 generacions.
Símptomes i danys:
Els símptomes apareixen damunt les fulles, que adquireixen
un color groguenc a conseqüència de les picades que fan
per alimentar-se de cèl·lules del parènquima foliar.
Els atacs severs poden provocar grans defoliacions i una
aturada vegetativa que debilita l’arbre.
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Seguiment i estimació del risc:
Es veu afavorit per ambients secs i calorosos (juliol-agost).
Llindar d’intervenció:
És recomanable fer un seguiment i tractar quan se superi el
80 % de desclosa dels ous.
En cas de forts atacs durant l’any anterior, es pot aplicar un
tractament quan comencen els símptomes, amb un 5-10 %
dels brots afectats.
Mesures de control:
Substàncies actives acaricides autoritzades:
· Hexitiazox
· Sofre
S’han d’observar els depredadors que poden controlar les
poblacions de tetraníquids:
· Fitoseids (Amblyseius andersoni, Neoseiulus californicus, Phytoseiulus persimilis)
· Stethorus punctillum

Fulles afectades per àcars tetraníquids
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Nom comú:

Caragols i caragolins
Símptomes i danys:
Es consideren una plaga menor, que pot ocasionar danys
concrets a plantacions d’ametllers joves (< 4 anys) i afectar
de manera important el desenvolupament vegetatiu de la
planta. S’alimenten de fulles i brots tendres.
Tenen un màxim d’activitat a la primavera i la tardor; mostren hàbits crepusculars i nocturns, i durant el dia cerquen
refugi per evitar la llum directa. Se solen trobar agrupats al
tronc o a les branques dels arbres.
Mesures de control:
Mètodes físics: pintar el tronc amb cal seca o bandes impregnades de brou bordelès o coure.
Tractaments amb esquers granulats (metaldehid, metiocarb
i fosfat fèrric).

Agregació d’individus i danys en fulles
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Nom comú:

Conills i llebres
Símptomes i danys:
Si no es protegeixen els troncs, els conills i les llebres poden
alimentar-se de l’escorça dels arbres i produir-los ferides
importants, i fins i tot la mort, en anellar-los.
De vegades també poden rosegar i fer malbé les canonades
de reg per aconseguir l’aigua que hi circula.
Mesures de control:
Posar protectors als troncs dels arbres.

Arbre jove sense protector del tronc amb ferides
provocades per conills i llebres
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Nom comú:

Detall del xancre provocat per Diaporthe amygdali

Brot sec
Nom científic:
Diaporthe amygdali (Delacr.)
Udayanga (Crous i K. D. Hyde)
(sin. Phomopsis amygdali (Delacr.) J. J. Tuset i M. T. Portilla)
Descripció:
Fong que desenvolupa inicialment un miceli subepidèrmic
i després irromp a la superfície formant les fructificacions
(picnidis), que s’assemblen a petits puntets obscurs, on es
generen els conidis (espores asexuals).
Símptomes i danys:
Sol afectar les gemmes dels brots, al voltant de les quals
desenvolupa un xancre ovalat de color marró obscur que,
amb el temps, mostrarà els picnidis i sovint tornarà de color
grisós. A partir del xancre el brot i les fulles tendeixen a
assecar-se en direcció apical. La fulla no cau inicialment;
adquireix un color groc pàl·lid. El procés s’accelera per
l’emissió de toxines del fong.
S’ha comprovat que el nivell d’afecció i danys varia molt
d’unes varietats a d’altres. Per exemple, les varietats ‘Ferragnès’ i ‘Lauranne’ són molt sensibles, mentre que la majoria de varietats locals mallorquines, i altres com la ‘Masbovera’ i la ‘Tarraco’, són prou tolerants.

Brots afectats per Diaporthe amygdali
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Seguiment i estimació del risc:
Observació visual dels xancres i dels brots secs.
Llindar d’intervenció:
No hi ha cap llindar d’intervenció establert. S’apliquen tractaments preventius segons les condicions meteorològiques
i el risc de cada parcel·la.
Mesures de control:
Evitar fer plantacions amb les varietats més sensibles.
Aplicar tractaments fungicides amb substàncies actives
autoritzades (captan, folpet, metil-tiofanat, mancozeb, oxiclorur de coure, òxid de coure, sulfat cuprocàlcic, sulfat tribàsic de coure, tiram, ziram), que es poden fer:
· A la caiguda de la fulla.
· Durant l’hivern.
· Si és necessari, a la primavera.

Brots afectats per Diaporthe amygdali
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Nom comú:

Moniliosi
Nom científic:
Monilinia laxa (Aderh. i Ruhland) Honey
Monilinia fructigena Honey
Monilinia fructicola (G. Winter) Honey
Descripció:
Aquesta malaltia fúngica afecta també altres cultius fruiters
(melicotoners, albercoquers, pruneres, pomeres, etc.).
A les Illes Balears, la més freqüent de les tres espècies és
Monilinia laxa. Fins ara no s’ha constatat la presència de la
més greu, Monilinia fructicola.
Les infeccions es produeixen mitjançant conidis transportats pel vent o la pluja durant la primavera a partir de
l’inòcul present en fruits momificats o brots infectats de cicles anteriors. Un moment d’alta susceptibilitat és la caiguda de pètals, perquè les flors s’infecten per les ferides que
es produeixen. Aquest fet es veu afavorit si hi ha humitats
ambientals elevades durant la floració.
Símptomes i danys:
Seca de brots, gemmes i flors, que queden a manera de
garbuix de color marró, amb zones grisenques, de vegades
amb presència de goma.
Momificació de fruits, que generalment queden penjats a
l’arbre; no cauen de manera natural.
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Brots i gemmes afectades per moniliosi
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Seguiment i estimació del risc:
Observar-ne els símptomes en les flors, els brots i els fruits.
Llindar d’intervenció:
No hi ha cap llindar d’intervenció establert. S’apliquen tractaments preventius segons les condicions meteorològiques
durant la floració i el risc de cada parcel·la.
Mesures de control:
Mesures culturals: eliminar l’inòcul de la parcel·la a l’hivern
(mòmies i brots infectats).
Tractaments fungicides amb substàncies actives autoritzades (fenbuconazol, folpet, hidròxid de coure, mancozeb,
oxiclorur de coure, sulfat cuprocàlcic, metil-tiofanat, òxid de
coure, sulfat tribàsic de coure), aplicats en tres èpoques:
· Caiguda de fulla / Després de les pluges de tardor.
· Caiguda de pètals.
· Primavera/Estiu.

Brots i gemmes afectades per moniliosi
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Nom comú:

Perdigonada
Nom científic:
Stigmina carpophila (Lév.) M. B. Ellis
Descripció:
Aquesta malaltia, que afecta diverses espècies de Prunus,
està causada per un fong i es veu afavorida per primaveres
i tardors amb humitat i pluges elevades.
Les infeccions es produeixen mitjançant conidis transportats pel vent o la pluja a la primavera, a partir de l’inòcul
present en fulles del sòl i sobretot en brots infectats de cicles anteriors.
A causa de l’augment de les temperatures té una aturada
bastant llarga a l’estiu.
Símptomes i danys:
Taques circulars a les fulles (2-6 mm) amb despreniment del
teixit (aspecte de perdigonada). També apareixen taques
(amb crosta) circulars en els brots i els fruits (exocarpi).
Els atacs forts poden provocar defoliació, pèrdua de superfície per a la fotosíntesi i debilitament consegüent de l’arbre.

Fulles amb taques circulars amb despreniment del teixit
que li donen un aspecte de perdigonada
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Seguiment i estimació del risc:
Observar-ne els símptomes en les fulles i els brots durant la
primavera i la tardor.
Valorar el risc segons l’historial de la parcel·la (nivell
d’afectació en campanyes anteriors) i les condicions meteorològiques durant els períodes de sensibilitat.
Llindar d’intervenció:
No hi ha cap llindar d’intervenció establert. S’apliquen tractaments preventius segons les condicions meteorològiques
i el risc de cada parcel·la.
Mesures de control:
Tractaments fungicides preventius amb substàncies actives autoritzades (folpet, hidròxid de coure, metil-tiofanat,
oxiclorur de coure, sulfat cuprocàlcic, òxid de coure, sulfat
tribàsic de coure, ziram) amb especial atenció en dos períodes:
· Des de la prefloració (estat C/D) fins al quallat (estat H). Cal intensificar els tractaments en cas de
pluges i humitats persistents.
· Durant la tardor (caiguda de fulles), per controlar
els atacs a les petites branques i reduir l’inòcul per
a la campanya següent.

Fulles amb taques circulars amb despreniment del teixit
que li donen un aspecte de perdigonada
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Nom comú:

Arrufat, abonyegat

Fulles amb bonys provocats per Taphrina deformans

Nom científic:
Taphrina deformans (Berk.) Tul.
Descripció:
Aquesta malaltia, una de les més importants dels melicotoners, també pot afectar els ametllers i altres Prunus, de
manera molt més moderada.
Passa l’hivern en forma de conidis a les bràctees de les
gemmes, i infecta les fulles noves en arribar la primavera.
Durant la primavera es formen ascs i ascòspores, i comença
un nou cicle de la malaltia.
Els teixits sensibles es van fent resistents a mesura que envelleixen.
El fong requereix períodes frescos i humits.
Durant l’estiu, deté el desenvolupament.
Símptomes i danys:
Produeix alteracions als teixits en creixement. A les fulles
provoca la formació de bonys, per l’augment de citoquinines i auxines a les zones afectades, que adquireixen un
color vermellós per l’acumulació de pigments i la pèrdua
de clorofil·la.
Els brots originats de gemmes afectades creixen corbats,
amb entrenusos curts; les fulles es presenten amuntegades
i arrufades.
Les fulles afectades es tornen trencadisses i cauen prematurament, produint un debilitament general de l’arbre.
Rarament afecta els fruits. Si els afecta, els provoca bonys,
inicialment groguencs i posteriorment vermellosos.
Fruit afectat per Taphrina deformans

76

77

GUIA DE LES PRINCIPALS PLAGUES, MALALTIES I FISIOPATIES

EN EL CONREU DE L’AMETLLER A LES ILLES BALEARS

MALALTIES - FONGS

Seguiment i estimació del risc:
Observar-ne els símptomes en les fulles i els fruits durant
la primavera.
Valorar el risc segons l’historial de la parcel·la (nivell
d’afectació en campanyes anteriors).
Llindar d’intervenció:
No hi ha cap llindar d’intervenció establert. S’apliquen tractaments preventius segons les condicions meteorològiques
i el risc de cada parcel·la.
Mesures de control:
Mesures culturals: eliminar les fulles afectades.
Tractaments fungicides preventius amb substàncies actives
autoritzades (folpet, hidròxid de coure, oxiclorur de coure,
òxid de coure, sulfat cuprocàlcic, sulfat tribàsic de coure),
amb una atenció especial des de la prefloració (estat fenològic C/D) fins al quallat (estat H), sobretot amb temps
plujós.
En cas de fortes afeccions durant una campanya, es recomana aplicar tractaments a la tardor, a la caiguda de la fulla,
per reduir l’inòcul per a la campanya següent.

Fulles amb bonys provocats per Taphrina deformans
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Nom comú:

Taca ocre
Nom científic:
Polystigma amygdalinum P. F. Cannon
Descripció:
Malaltia present a totes les àrees de cultiu de l’ametller,
encara que a les Illes Balears té una incidència moderada.
Presenta diferències de sensibilitat varietal; les més primerenques són les més afectades.
Les primeres infeccions es produeixen el febrer-març amb
presència de pluges, a partir d’ascòspores del fong provinents de fulles presents al sòl.
Els símptomes característics es veuen a partir d’abril-maig.
Les primaveres suaus i humides afavoreixen la malaltia.

Símptomes i danys:
Taques poligonals a les fulles, inicialment groguenques, que
amb el temps tornen ataronjades o marrons i necrosen.
Pèrdua de capacitat de fotosíntesi, defoliació prematura i
debilitament general de l’arbre.

Fulles amb símptomes d’afecció per
Polystigma amygdalinum
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Seguiment i estimació del risc:
Observar-ne els símptomes a les fulles durant la primavera.
Estimar el risc segons la varietat, les condicions meteorològiques durant la primavera i l’historial de la parcel·la (nivell
d’afectació en campanyes anteriors).
Llindar d’intervenció:
No hi ha cap llindar d’intervenció establert. S’apliquen tractaments preventius segons les condicions meteorològiques
i el risc de cada parcel·la.
Mesures de control:
Mesures culturals: eliminar les fulles afectades.
Tractaments fungicides preventius amb substàncies actives
autoritzades (captan, metil-tiofanat, oxiclorur de coure, òxid
de coure, sulfat cuprocàlcic, sulfat tribàsic de coure, tiram,
ziram), amb una atenció especial des de la caiguda dels
pètals fins al final de maig.

Fulles amb símptomes d’afecció per
Polystigma amygdalinum
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Nom comú:

Mòrbol, podridura de les arrels
Nom científic:
Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.
Descripció:
Fong sapròfit capaç d’afectar nombroses espècies
llenyoses, que roman al sòl, a les arrels o a restes d’arbres
afectats.
Sol afectar per rodals i pot abastar grans superfícies (diversos quilòmetres quadrats).
Penetra per l’arrel en condicions d’alta humitat del sòl (excés de reg, mal drenatge, mala anivellació de la parcel·la,
etc.).
Símptomes i danys:
Reducció del desenvolupament normal de l’arbre i de la
producció i progressiu assecament generalitzat de l’arbre.
Sota l’escorça de l’arrel i del coll, presència de miceli blanquinós característic amb hifes distribuïdes en forma de
ventalls. A vegades aquest miceli pot mostrar també una
espècie de cordons obscurs ramificats (rizomorfs).
En ocasions apareixen els carpòfors (bolets) de color groguenc melós al voltant de l’arbre.
Generalment comença a un arbre, especialment a zones on
hi ha problemes d’acumulació d’aigua, i s’estén als arbres
propers, evolucionant a manera de rodal.

Arrels i troncs amb el miceli blanquinós característic de la
podridura de les arrels
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Seguiment i estimació del risc:
Els símptomes de la part aèria son inespecífics, per la qual
cosa si se sospita de la presència de la malaltia, s’han de
descalçar alguns arbres, per observar-ne el coll, i alguna arrel, per confirmar la presència del miceli blanquinós
característic.
Llindar d’intervenció:
Ja que no té tractament, no hi ha cap llindar d’intervenció
establert. Totes les mesures de control es basen en la prevenció i l’actuació ràpida en detectar els primers símptomes.
Mesures de control:
No hi ha cap tractament químic efectiu. El control es basa
en mesures culturals preventives, com ara:
· Evitar els excessos de reg.
· Procurar que la parcel·la estigui anivellada i amb
bon drenatge.
· Evitar plantacions d’ametllers en parcel·les amb
antecedents. En cas d’arbres afectats, treure totes
les arrels possibles i evitar plantar en el mateix
punt.
· Utilitzar portaempelts resistents o tolerants a la
malaltia.

Arrels i troncs amb el miceli blanquinós característic de la
podridura de les arrels
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Nom comú:

Fongs que afecten la fusta
Nom científic:
Neofusicoccum sp.
Diplodia sp.
Phaeoacremonium sp.
Eutypa sp.
Collophora hispanica
Descripció:
Es van començar a observar a Mallorca l’any 2008. Durant
els anys posteriors se’n va estudiar l’etiologia i es va determinar que hi estaven implicades fins a catorze espècies
fúngiques.
Es manifesta amb el decaïment de branques i la mort
d’ametllers, amb símptomes similars als que s’han descrit
en altres zones del món causats per fongs que afecten la
fusta en diversos cultius llenyosos.
La infecció es produeix a través de les ferides de poda, per
conidis (espores asexuals) transportats pel vent i la pluja o
bé per les eines de poda si prèviament s’han podat arbres
amb la malaltia.
Símptomes i danys:
Els símptomes més freqüentment observats són:
· Clorosi foliar.
· Decaïment generalitzat.
· Mort de branques, que s’associen amb símptomes interns a la fusta, com ara necrosi sectorial,
puntejadures i anells foscos en la zona vascular i
fusta esponjosa.
Solen afectar arbres vells i debilitats (per exemple, per la sequera). Això no obstant, amb menys freqüència també s’ha
trobat a arbres joves, de regadiu, fins i tot ben fertilitzats.
88

Necrosis sectorials, puntejadures, anells foscos en la zona
vascular i fusta esponjosa
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Seguiment i estimació del risc:
Els símptomes externs són poc específics. Si se sospita
de la presència de la malaltia (mort d’una branca), s’ha de
tallar per comprovar la presència dels símptomes interns
esmentats i, en cas que n’hi hagi, fer arribar una mostra al
laboratori perquè l’analitzi.
Llindar d’intervenció:
No hi ha cap llindar d’intervenció establert.
Mesures de control:
No hi ha cap tractament químic curatiu que sigui efectiu,
a causa que els fongs habiten els teixits interns de les
branques.
Mesures culturals preventives:
· Precaució a les podes: podar amb temps sec,
desinfectar les eines de poda entre arbres, aplicar
màstic protector als talls grossos.
· Assegurar un bon estat general de l’arbre: reg o
llaurades a temps en cas de plantacions de secà
(per aprofitar la pluja primaveral), fertilització, tractaments contra altres plagues o malalties per evitar debilitaments extres, etc.
Tractaments preventius a les ferides de poda: en la prevenció d’infeccions d’aquests fongs s’ha demostrat l’eficàcia
del fungicida metil-tiofanat aplicat just després de les
podes.

Mort de branques i decaïment generalitzat provocat pels
fongs que afecten la fusta
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Nom comú:

Verticil·liosi
Nom científic:
Verticillium dahliae Kleb.
Descripció:
Fong hifomicet (esporulació directa al miceli, sense formar
cossos fructífers) capaç d’afectar nombroses espècies de
vegetals, tant llenyoses, com l’olivera o els fruiters en general, com herbàcies, com les solanàcies, la carxofera, etc.
A l’ametller és una malaltia secundària. Només hi sol aparèixer si la concentració d’inòcul és molt elevada; en qualsevol
cas, el pronòstic es favorable, ja que en cas d’infeccions,
l’arbre sol recuperar-se bé en pocs anys si es van eliminant
les branques afectades.
El fong es manté al sòl a mode de microescleroci, unes petites formacions en forma de grànuls formats per un miceli
compactat que serveix d’estructura de conservació viables
durant anys; són la font principal d’inòcul.
En presència de plantes sensibles i humitat, els microesclerocis poden germinar i infectar les arrels, sobretot si hi ha
ferides (cultivadors, insectes, etc.).
Quan hi ha infecció, el miceli colonitza els teixits del xilema i esporula abundantment, originant espores asexuals
anomenades conidis, que viatgen amb la saba infectant
nous teixits vasculars. El xilema es va taponant i les branques afectades s’assequen. En observar talls transversals
d’aquestes branques es pot apreciar la necrosi dels teixits
dels vasos.
A partir de restes de plantes afectades que queden al sòl
es formen de nou microesclerocis, i augmenta l’inòcul per
a noves infeccions.
La dispersió es produeix mitjançant moviment de terra o
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Assecament de branques provocat per Verticillium dahliae

de plantes (maquinària de llaurar, vent, pluja i escorrentia,
aigua de reg, etc.).
La malaltia es veu afavorida pels períodes amb temps humit i temperatures suaus, que poden ser a la primavera i la
tardor. Contràriament, a l’hivern i a l’estiu el fong atura el
desenvolupament.
Símptomes i danys:
Assecament de branques, que sol ser inicialment asimètric
i afecta només una part de la copa de l’arbre. S’observa la
presència de necrosi interna als teixits del vasos, en ocasions amb coloracions marronoses o morades de l’escorça
de les branques afectades.
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Seguiment i estimació del risc:
Es pot vigilar la presència de símptomes durant tot el cicle
de cultiu, amb especial atenció a la primavera i la tardor.
Com que els símptomes es poden confondre amb altres
afeccions, en cas de trobar-ne, és necessari confirmar-ho
amb el laboratori.
El risc de severitat ve determinat per la quantitat de l’inòcul
(cultius anteriors sensibles que van patir la malaltia) i les
condicions climàtiques.
Llindar d’intervenció:
No hi ha cap llindar de tractament establert. Totes les mesures de control es basen en la prevenció i l’actuació ràpida
en detectar els primers símptomes.
Mesures de control:
No hi ha cap tractament químic autoritzat contra aquesta
malaltia.
Mesures culturals preventives:
· Evitar els excessos de reg i d’adob.
· Evitar plantacions en parcel·les amb antecedents.
Mesures culturals en cas d’arbres afectats: en el cas de
l’ametller, podar i cremar les branques afectades sol ser suficient per eradicar aquesta malaltia d’una parcel·la, ja que
en aquest cultiu el fong incideix d’una manera molt limitada
i poc severa.
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Assecament de branques provocat per Verticillium dahliae
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Nom comú:

Mal de coll
Nom científic:
Phytophthora sp.
Descripció:
El gènere Phytophthora pertany al grup dels oomicets, i
encara que moltes vegades es defineix com un organisme
fúngic, en realitat no ho és. No obstant això, comparteix certes característiques biològiques amb els fongs.
Diverses espècies de Phytophthora poden afectar els ametllers, sobretot en regadiu o en terrenys amb tendència a
l’acumulació d’aigua.
Es manté al sòl; pot actuar com a sapròfit sobre restes de
matèria orgànica, i pot parasitar els ametllers a través de ferides o obertures naturals de les arrels o del coll dels arbres.
La susceptibilitat depèn molt del peu i de la varietat i també
de la presència d’humitat elevada al terreny.
Els períodes amb més de 24 hores de sòl saturat d’aigua, o
bé els períodes de sequera seguits de regs abundants, són
crítics. D’altra banda, la infecció també es veu afavorida en
casos de plantacions amb arbres excessivament soterrats.

Arrels afectades per Phytophthora sp.

Símptomes i danys:
Podridura dels teixits de les arrels i del coll, que presenten
coloració obscura de l’escorça i necrosi interna al càmbium.
També sol aparèixer goma a la zona afectada.
Generalment la malaltia avança ràpidament i l’arbre
s’asseca i pot arribar a morir.
Exsudacions de goma i necrosi al tronc provocat
per Phytophthora sp.
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Seguiment i estimació del risc:
Vigilar la presència d’arbres amb decaïment i amb símptomes al coll i a les arrels, especialment al final de l’hivern o
al començament de la tardor.
Llindar d’intervenció:
No hi ha cap llindar de tractament establert. Totes les mesures de control es basen en la prevenció i l’actuació ràpida
en detectar els primers símptomes.
Mesures de control:
No hi ha cap matèria activa registrada per Phytophthora en
ametller. El control es basa en mesures culturals, com:
· Evitar excessos d’aigua a la zona del coll.
· Evitar plantar a massa profunditat.
· Eliminar males herbes del voltant de l’arbre perquè no retinguin humitat.
· En parcel·les amb antecedents o que retinguin
molta humitat, emprar peus de prunera.
· En cas de presència de símptomes, descalçar els
arbres afectats per airejar les arrels.
Exsudacions de goma i necrosi al tronc provocat
per Phytophthora sp.
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Nom comú:

Rovell
Nom científic:
Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Dietel
Descripció:
Aquest fong, que afecta els ametllers i altres Prunus, normalment no causa danys considerables; solen ser afeccions
tardanes i amb poca importància. Només si es donen condicions molt òptimes, com períodes molt llargs d’humitat
en primavera, es poden desenvolupar afeccions precoces i
danys importants, com la defoliació o l’afecció del desenvolupament normal dels brots.
Símptomes i danys:
Petites taques grogues a l’anvers de les fulles, que es
corresponen pel revers amb pústules polsegoses de color
ataronjat o marronós (esporulació del fong).
En atacs greus, poc freqüents, pot ocasionar una defoliació
de l’arbre.

Símptomes d’afecció en fulles d’un atac de
Tranzschelia pruni-spinosae
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Seguiment i estimació del risc:
Vigilar la presència de símptomes durant tot el cicle vegetatiu, especialment durant el període crític (primaveres amb
humitat elevada i temperatures suaus).
Llindar d’intervenció:
No hi ha cap llindar d’intervenció establert.
Mesures de control:
Mesures culturals: fer un disseny de la plantació i una poda
adequades que afavoreixin la ventilació, per evitar l’efecte
de la humitat ambiental.
Tractaments fungicides amb substàncies actives autoritzades (mancozeb, ziram), aplicats des del començament de la
brotada fins que les fulles estiguin completament desenvolupades. Els anys amb atacs greus es recomana aplicar un
tractament a la tardor, quan hagi caigut el 75 % de les fulles,
per reduir l’inòcul de la campanya següent.

Símptomes d’afecció en fulles d’un atac de
Tranzschelia pruni-spinosae
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Nom comú:

Tumor de coll i arrels
Nom científic:
Agrobacterium tumefaciens (Smith i Townsend)
Descripció:
Un dels bacteris més importants dels fruiters, tant a
parcel·les de cultiu com als vivers.
L’inòcul pot estar en plantes amb símptomes (tumors) o
amb infeccions latents o al sòl, on pot sobreviure saprofíticament durant anys.
Té certa preferència pels sòls amb pH bàsic.
Perquè es produeixi la infecció es necessita una ferida, que
actua com a via d’entrada. Per això cal tenir esment a les
ferides produïdes per les tasques de cultiu.
Símptomes i danys:
Presència de tumors a les arrels i al coll de forma i mida variables. Els tumors al coll causen danys més greus (reducció
del desenvolupament de la planta). Encara que de vegades
l’afecció no causi danys directes a la planta, la prohibició de
comercialitzar material vegetal amb símptomes està justificada perquè aquest material pot introduir el bacteri a noves
parcel·les de cultiu.

Coll d’un arbre amb tumors provocats per
Agrobacterium tumefaciens
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Seguiment i estimació del risc:
Vigilar la presència de símptomes, especialment al material
vegetal de plantació.
Llindar d’intervenció:
No hi ha cap llindar d’intervenció establert.
Mesures de control:
No hi ha cap substància activa autoritzada per al control
químic d’aquesta malaltia, i fins ara no es coneixen peus
amb resistència. Les mesures de control, per tant, són culturals, especialment preventives i per no contribuir a la disseminació de la malaltia:
· Emprar material vegetal de plantació sa (amb
passaport fitosanitari). Inspeccionar bé les partides
i rebutjar-les en cas de presència de símptomes.
· Tenir precaució en les llaurades, mantenint la distància als troncs i evitant fer ferides a les arrels.

Arrels amb tumors provocats per
Agrobacterium tumefaciens
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Nom comú:

Taca bacteriana
Nom científic:
Xanthomonas arboricola pv. pruni
Descripció:
És una malaltia greu que es va detectar per primera vegada
a Mallorca l’any 2010.
El bacteri passa l’hivern refugiat a les gemmes, a les ferides
causades per la caiguda de fulles i als xancres.
Les primeres infeccions es detecten al començament de
la primavera, si les condicions ambientals són adequades.
Pot reproduir-se diverses vegades dins el mateix cicle vegetatiu, la qual cosa provoca danys consecutius.
El període més crític comprèn les setmanes posteriors a la
floració, en què les infeccions son més greus.
Símptomes i danys:
Causa petites taques necròtiques amb una arèola groga als
fruits, cosa que provoca l’aparició de goma.
A les fulles apareixen taques obscures i poligonals, que produeixen crivellat, i fins i tot defoliació, amb la debilitació
consegüent de l’arbre.
A les branques i als brots poden aparèixer xancres.

Simptomatologia d’afecció per
Xanthomonas arboricola pv. pruni en fruits i fulles
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Seguiment i estimació del risc:
Observar les fulles i els fruits durant tot el cicle vegetatiu.
L’estimació del risc a una parcel·la depèn de molts factors:
del nivell de l’inòcul (segons l’afectació d’anys anteriors), de
la sensibilitat varietal i de les condicions meteorològiques
durant els períodes de sensibilitat.
Llindar d’intervenció:
No hi ha cap llindar d’intervenció establert. S’apliquen tractaments preventius segons les condicions meteorològiques
durant la floració i el risc de cada parcel·la.
Mesures de control:
Com a mesures preventives a noves plantacions és molt
important l’origen de les plantes: han de provenir de vivers autoritzats i disposar del passaport fitosanitari
corresponent.
Com a mesures preventives en les plantacions establertes,
s’han de vigilar els excessos d’aigua i d’abonament nitrogenat, afavorir la ventilació i desinfectar les eines de poda.
Els tractaments amb productes cúprics també eviten la proliferació de la malaltia i baixen el nivell d’inòcul. Es recomanen dos tractaments:
· El primer, quan hi hagi un 25 % de fulla caiguda.
· El segon, quan hi hagi un 75-100 % de fulla caiguda.

Símptomes d’afecció per
Xanthomonas arboricola pv. pruni en fulla
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Nom comú:

Nematode de les agalles
Nom científic:
Meloidogyne sp.
Descripció:
Els nematodes que afecten les plantes són petits cucs que
generalment habiten al sòl i s’alimenten de les arrels. Concretament, els nematodes del gènere Meloidogyne són fitoparàsits comuns i polífags que afecten nombroses plantes,
tant herbàcies com llenyoses.
Poden afectar els ametllers, sobretot plantacions joves en
sòls arenosos que hagin patit infestacions en cultius anteriors.
Símptomes i danys:
Els símptomes de la part aèria no són específics i es manifesten com a moltes altres afeccions d’arrels. És a dir,
debilitament generalitzat, clorosi de fulles i assecament de
brots i branques. Les afeccions a plantacions joves poden
produir fins i tot la mort dels arbres.
El símptoma més característic és la presència d’agalles o
nòduls de mida i forma variables que es troben a les arrels
i apareixen com a conseqüència del creixement i de la multiplicació de les cèl·lules a la zona on s’introdueixen els nematodes per alimentar-se.

Presència de femelles dins les arrels
Font: Miguel Talavera. IFAPA

Juvenils de Meloidogyne sp.
Font: Miguel Talavera. IFAPA

Femelles de Meloidogyne sp.
Font: Miguel Talavera. IFAPA
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Seguiment i estimació del risc:
Vigilar la presència de símptomes a la part aèria i de nòduls
a les arrels.
El període crític comprèn des de la primavera fins a la tardor, amb presència d’humitat al sòl i temperatures càlides.
Llindar d’intervenció:
No hi ha cap llindar de tractament establert. S’ha d’actuar
segons l’estimació del risc.
Mesures de control:
En preplantació:
· Remoure bé les restes dels cultius anteriors
abans de la nova plantació.
· Si la parcel·la té antecedents de problemes per
Meloidogyne, desinfectar el sòl o bé fer un guaret o
una rotació amb cereals de dos anys com a mínim.
· Emprar peus amb alts nivells de resistència (per
exemple, ‘Garnem ’ (GxN-15)).
· Emprar material vegetal de plantació sa, amb passaport fitosanitari.
Per a plantacions establertes no hi ha cap substància activa
nematicida autoritzada, però les llaurades contribueixen a
airejar el sòl i disminueixen el risc d’afecció.
En cas d’infestació, cal arrabassar les plantes afectades i
destruir-les.

Agalles o nòduls a les arrels provocats per Meloidogyne sp.
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Nom comú:

Gelades
Descripció:
Els símptomes són un ennegriment dels teixits, que afecta
les fulles, les gemmes, les flors i els fruits acabats de quallar. Aquest ennegriment és el resultat d’una deshidratació
intensa dels diferents teixits vegetals afectats.
A l’illa de Mallorca les varietats tradicionals són de floració
molt primerenca (‘Verdereta’, ‘Pons’, etc.); floreixen entre final de gener i principi de febrer. Aquestes varietats són més
susceptibles al dany de gelades, ja que la floració coincideix
amb l’època de més risc de gelades.

Òvuls de les flors necrosats (color negre)
com a conseqüència d’una gelada
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Nom comú:

Sequera (estrès hídric)
Descripció:
La major part dels ametllers a les illes de Mallorca i Eivissa
es troben en plantacions de secà, ja que és un cultiu molt
resistent a la sequera, però a les primaveres i als estius molt
calorosos amb pluviometries molt baixes poden aparèixer
símptomes d’afecció per sequera.
Els símptomes que mostren els arbres afectats per la sequera són:
· Esgrogueïment generalitzat de les fulles, més
acusat en algunes varietats, com la ‘Vivot’, i un assecament progressiu.
· Caiguda prematura de les fulles; l’arbre no pot
acumular reserves per a l’any següent, i baixa la
capacitat productiva.
Per reduir els efectes de la sequera es recomanable aportar
regs de suport (de 50 a 100 litres per arbre), sobretot si són
arbres joves.
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Arbres afectats per una forta sequera
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Nom comú:

Nom comú:

Vents salins

Asfíxia radicular

Descripció:
Les plantacions properes a la vorera de la mar poden
veure’s afectades per la sal de la mar que els vents arrosseguen i dipositen damunt les fulles.
Aquesta sal, que és fitotòxica, provoca cremades foliars i
un assecament (necrosi) de la fulla, que comença a la punta
i progressa cap al pecíol. Normalment només hi ha fulles
necrosades a la part de l’arbre on el vent incideix, la qual
cosa diferencia aquesta afecció de la sequera, en què tot
l’arbre es veu afectat.
Es poden eliminar les restes de sal dipositades damunt les
fulles polvoritzant-les amb aigua.

Descripció:
Es produeix a terrenys que retenen la humitat, especialment els anys amb pluviometria elevada. Les plantacions
profundes afavoreixen l’asfíxia radicular.
Primer moren les arrels més primes i l’arbre presenta símptomes de falta de saba.
Les mesures preventives són un bon drenatge de la
parcel·la, plantacions no gaire profundes i tasques poc profundes, que no destrossin les arrels superficials.
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Nom comú:

Carències nutricionals
Descripció:
Les carències nutricionals més comunes en el cultiu de
l’ametller són les carències de nitrogen (N) i de ferro (Fe).
L’adob ha estat tradicionalment molt reduït a les plantacions
de secà. S’ha fet sobretot a l’hivern, amb aportacions posteriors de nitrogen durant el període vegetatiu de l’arbre.
A les noves plantacions de regadiu, l’establiment d’un programa de fertilització o fertirrigació és bàsic per aconseguir
una bona productivitat i un bon desenvolupament dels arbres i evitar la fructificació anyívola.
Per establir un programa de fertilització és necessari disposar d’analítiques del sòl, de l’aigua de reg i foliars, i saber les
extraccions de nutrients (N-P-K) del cultiu.
Les extraccions aproximades de nutrients per a plantacions
d’ametller de regadiu en plena producció, amb una producció estimada de 4.000 kg d’ametlla amb clovella/ha, són de
100 kg de N, 150 kg de P, 200 kg de K i 50 kg de Mg (és
important mantenir l’equilibri 1-1,5-2-0,5 dels elements NP-K-Mg).
En el cas d’aportar adobs orgànics (fems), s’han d’introduir
entre desembre i gener, abans que comenci la fase de creixement; la fertilització orgànica es pot complementar amb
una petita aportació de fertilització mineral durant la primavera.
Tant a les plantacions de secà com a les de regadiu es recomana fraccionar l’adob. A les plantacions de secà la major
part de l’adob s’aporta els mesos de gener-febrer en cobertura, i s’ha de fer una segona aportació al final de març o al
principi d’abril.
En el cas de plantacions de regadiu que apliquin fertirrigació, durant tot el període vegetatiu s’han d’anar fent aportacions moderades de nutrients amb reg localitzat.
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Arbres amb símptomes de clorosi fèrrica
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Símptomes de carències:
· Nitrogen
El símptoma característic de manca de nitrogen és una clorosi generalitzada de l’arbre, i apareix a les fulles adultes,
que són petites, de color verd a groguenc, i poden caure
prematurament. Les noves brotades són molt reduïdes. Els
fruits són molt petits i hi ha defectes al gra.
· Ferro
La típica carència de ferro, coneguda com clorosi fèrrica, es
deu a bloquejos, provocats per excessos de calci i fòsfor. La
principal causa a Mallorca és l’alcalinitat (pH > 8) del terreny
i la calç activa. Els símptomes típics són les fulles grogues
amb els nervis verds.
· Bor
La carència de bor es tradueix en anomalies a les flors i falta
de quallat del fruit. Apareix gomosi als fruits i necrosi a la
vorera de les fulles en brots molt vigorosos. Les puntes de
les tanyades s’assequen. Les fulles són més petites.
· Zinc
L’assimilació de zinc es frena per elevats nivells de calci al
sòl. El primer símptoma és el retard en la data de floració
i de brotada. La pol·linització també es deficient. Les fulles
són petites, cloròtiques i s’agrupen en roseta. Es produeixen fruits petits.
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Fulles amb símptomes de carència de ferro
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Nom comú:

Fitotoxicitat
Descripció:
Les principals causes de fitotoxicitat en l’ametller es produeixen per tractaments herbicides.
Pot ser per l’elecció errònia del producte, per errors en la
dosificació, per pèrdua de selectivitat a causa de les condicions ambientals (deriva) o per l’estat desfavorable del
cultiu.
Un tractament herbicida amb acció sistèmica contra les
males herbes pot arribar a les parts verdes i als fruits dels
arbres.
El cas més freqüent de fitotoxicitat en els ametllers és l’ús
de la substància activa glifosat en les plantacions joves. Els
símptomes que mostren són:
· Esgrogueïment generalitzat de les fulles.
· Fulles més petites i amb forma laminar.

Fitotoxicitat provocada per la substància activa glifosat
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