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Pseudomonas syringae

CÍTRICS
Phytophthora spp.
Les recents pluges fan recomanable protegir les
plantacions de cítrics contra els problemes d’arrels
causats per Phytophthora spp. així com per l’aigualit dels
fruits. Com ja vos vàrem indicar al mes de març les
pràctiques culturals per minimitzar els danys per aquesta
malaltia són:
— Evitar situacions d’embassaments d’aigua, afavorint
el drenatge.
— Evitar el contacte de l’aigua amb el tronc, separar els
difusors del reg per degoteig si fos el cas.
— Mantenir coberta vegetal (p. ex. Oxalis o vinagrelles)
— Podar les faldes dels arbres o aixecar les branques
amb fruits propers a la terra.
Els tractaments fungicides recomanats són els següents:
Substància activa
Hidròxid de Coure1
Mancozeb + Oxiclorur de Coure1
Fosetil-Al1,2
Metalaxil-M1
Observacions:
1 Contra l’aigualit.
2Contra la podridura d’arrels i la gomosi.
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.

Les pluges i ventades dels dies passats, sobretot en
algunes zones on també va caure calabruix, poden
afavorir l’aparició d’aquest bacteri, que és bastant
freqüent a les llimoneres però no tant als tarongers on
només sol aparèixer si se li donen les condiciones molt
òptimes.
Anys enrere es va observar sobretot en parcel·les de
tarongers de la varietat ‘València late’, en les què va
provocar taques a les fulles i als fruits. Les fulles afectades
presentaven taques necròtiques que avançaven com una
taca d'oli des del pecíol fins a l’extrem apical del limbe.
Els fruits mostraven taques més o menys rodones,
obscures i deprimides. Els peduncles dels fruits també
mostraven una necrosi molt acusada. A mesura que el
dany avançava fulles i fruits queien.
Per tant, és molt recomanable tractar els arbres després
de les pedregades amb composts a base de coure, que
són els únics bactericides efectius autoritzats avui en dia.

FRUITERS I AMETLLER

b)

a)

TRACTAMENTS A LA CAIGUDA DE LA
FULLA
Recordem que un dels moments més idonis per tractar
els fruiters i ametllers és a la caiguda de la fulla.
Concretament quan hagi caigut el 75 % de la fulla en
fruiters de pinyol i ametller o el 50 % en el cas del fruiters
de llavor. D’aquesta manera es protegeix el cultiu de cara
a la primavera següent al reduir considerablement
l’inòcul.
Els productes més recomanables són els composts amb
coure. Teniu en compte que els tractaments amb coure
s'haurien de repetir si es produeixen pluges superiors als
10 l durant les 4-5 hores després del tractament.
D’altra banda, si a la parcel·la, es donen problemes
recurrents d’alguna malaltia més que d’altres es poden
fer tractaments més específics, reforçant els tractaments
emprant altres matèries actives, com s’indica a
continuació.
Substància activa
Composts de
Coure
Sofre +
Ciproconazole
Captan
Ciproconazole

Aplicacions recomanades
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Observacions:
Llegiu atentament les indicacions de l’etiqueta del producte i
respecteu les seves indicacions sobre els cultius per als quals està
autoritzat, els terminis de seguretat, dosis, tractaments per
campanya, equips de protecció individual de l’aplicador, etc.

Monilinia (a) en ametller, b) en albercoquer.

Motejat de la perera (Venturia pyrina).

Phomopsis amygdali (brot sec de l’ametller)

OLIVERA
REPILÓ (Fusicladium oleagineum)

Durant la tardor esdevenen les condicions més
adequades per a la propagació d'aquesta malaltia:
temperatures de valors mitjans entre 10 i 20°C
acompanyades d'humitats relatives superiors al 80%. La
pluja, la rosada i les boires són factors favorables quan
banyen les fulles durant més de 24 h, per això les zones
ombrívoles, baixes o mal ventilades són més sensibles a
l'atac d'aquest fong. Durant les èpoques adverses
(ambient sec i calorós) el fong sobreviu sobre les fulles
malaltes però no apareixen les espores ni els símptomes
fins que es produeixen les primeres pluges o hi ha molta
humitat. Les fulles atacades cauen abans d'hora i es

produeix una defoliació i el consegüent debilitament de
l'arbre. Les mesures culturals següents ajuden a prevenir
infeccions:
— Fertilitzar de manera equilibrada per evitar
l'excés de nitrogen i la deficiència de potassi.
— Protegir les plantes en els primers estats
vegetatius.
— Evitar els brancams excessivament densos i amb
poca ventilació.

demostrat que el bacteri té un caràcter epífit, es a dir, que
viu sobre la superfície de les branques de l’olivera
esperant a que es donen les condicions òptimes
(humitat, temperatura suau, i ferida) per infectar la
planta.

Per al control químic es considera un llindar de
tractament de més de 1 % de fulles afectades en l’època
de sensibilitat (primavera o tardor) o, preventivament, si
aquest llindar es va superar l’època de sensibilitat
anterior (primavera o tardor anterior). Les matèries
actives recomanades es presenten en la taula següent.
Substància activa
Bentiavalicarb Isopropil + Mancozeb
Difeconazole
Dodina
Hidròxid cúpric + Oxiclorur de Coure
Hidròxid cúpric
Kresoxim-Metil
Mancozeb + Oxiclorur de Coure + Sulfat
Cuprocàlcic
Mancozeb + Oxiclorur de Coure
Mancozeb
Oxiclorur de Coure + Sulfat Cuprocàlcic
Oxiclorur de Coure + Propineb
Òxid Cuprós
Sulfat Cuprocàlcic
Sulfat Tribàsic de Coure
Tebuconazole
Trifloxistrobín

Símptomes Pseudomonas savastoni pv savastanoi en Olivera.

També es freqüent als baladres (Nerium oleander), on
causa tumors també a les branques i a les fulles

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.

TUBERCULOSI (Pseudomonas savastanoi
pv. savastanoi)
Aquesta malaltia, com que necessita una via d’entrada,
sol presentar-se després de les podes fetes amb temps
humit, després de períodes de fortes pluges i ventades i
sobretot si ha hagut calabruixades.

Provoca unes tumoracions molt característiques a les
branques de les oliveres afectades. Aquests tumors
poden actuar com a font d’inòcul, encara que també s’ha

Símptomes Pseudomonas savastoni pv savastanoi en Baladre.

Per evitar problemes amb aquesta malaltia es recomana:
— Podar amb temps sec. Desinfectant de tant en
tret les eines de poda
— Tractaments amb Oxiclorur de Coure després de
podes o pluges fortes especialment si van
acompanyades de calabruix.

ORNAMENTALS I FORESTALS
El morrut negre de les atzavares

en talussos, marges i límits de moltes regions del
mediterrani. El dany principal és causat per la larva, que
s’alimenta dels teixits de la planta i que, juntament amb
una infecció bacteriana associada, provoca el col·lapse i
la mort de la planta.
DESCRIPCIÓ DE L’INSECTE
Els adults de S. acupunctatus mesuren uns 9-15 mm i tenen
l’aspecte típic de morrut, amb el rostre allargat, cos
robust, compacte, i de coloració negra mate. No
posseeixen ales funcionals, i és per això que s’han de
desplaçar caminant.

El morrut negre de les atzavares, Scyphophorus acupunctatus
ha estat recentment detectat a les Illes Balears,
concretament a Santa Eulària (Eivissa) i Cala d’Or
(Mallorca). Curiosament, tot i que és una espècie exòtica
que no estava present al nostre territori, no està
considerat un organisme de quarantena segons la
legislació actual. De fet el seu hoste principal és l’Agave
americana està catalogada com a espècie invasora pel
Ministeri d’Agricultura Alimentació i Medi Ambient. No
obstant això, pot afectar també altres plantes agavàcies
com les plantes dels gènere Furcraea i inclús als Dragos
(Dracaena draco) emprades en jardineria i arriba a causar
la mort de les plantes afectades, per tant, és important
conèixer aquesta nova plaga.
Es tracta d’un coleòpter de la família dels curculiònids,
parent del morrut vermell de les palmeres. És originari del
sud-oest dels Estats Units, Baixa Califòrnia, Mèxic i
Amèrica Central, encara que ha estat introduït, a partir
de material vegetal, a diferents regions de tot el món,
sobretot àrides i tropicals. És considerada una espècie
invasora a Espanya, on va ser citada per primera vegada
el 2007 a Barcelona, i d’on s’ha anat estenent cap a
Múrcia, Alacant o Almeria, i ara a Mallorca i Eivissa.
Per norma general, el morrut negre té una capacitat de
dispersió molt baixa per si mateix, i és per això que
l’aparició de nous focus allunyats dels anteriors apunten
a que la seva dispersió està propiciada per l’home,
mitjançant el moviment de les seves plantes hostes,
utilitzades sobretot amb propòsit ornamental.
Està considerat una de les plagues més importants que
afecten les atzavares (Agave spp.), tant als exemplars
silvestres com als cultius o plantes ornamentals, encara
que també pot afectar altres espècies com iuques (Yucca
spp.), àloes (Aloe spp.), dragos (Dracaena draco), nards
(Polianthes tuberosa) o Furcraea. El seu hoste preferit al
nostre territori és la pitera o Agave americana, molt utilitzat

Les larves són àpodes, lleugerament encorbades,
robustes, de color blanc marfil o cremós, amb el cap de
color cafè clar brillant. La seva mida màxima és d’uns 1823 mm, i en els darrers estadis desenvolupa una potent
mandíbula.
Finalment, les pupes s’envolten amb fibres de l’interior de
les fulles, de manera molt semblant a la que fa el morrut
vermell de les palmeres.

CICLE BIOLÒGIC
El morrut negre de les atzavares podria estar actiu durant
tot l’any, amb diferents generacions superposades, i amb
una durada del seu cicle biològic variable segons l’espècie
de planta on es desenvolupi. Pot tenir fins a 4 o 5
generacions a l’any.
Les femelles posen durant la seva vida un total de 30 a 50
ous, depenent de la quantitat de mascles que hi hagi. La
posta la realitzen dins la roseta (part baixa) de la planta.
DANYS I SÍMPTOMES
L’atac per part de l’insecte s’inicia a la part baixa de les
fulles, on la femella diposita els ous. Després de l’eclosió
d’aquests, les larves perforen la roseta i la part perifèrica
del cabdell de l’agave, mentre que en altres hostes com
la iuca, els atacs se troben a nivell dels plançons. En molts
de casos també s’han trobat als adults realitzant
perforacions profundes a la base de les fulles o barrinant
la pinya juntament amb les larves.

CONTROL
El control de S. acupunctatus és complicat, sobretot si se
parla de mesures curatives o pal·liatives, ja que quan se
detecta l’insecte a la planta hoste, aquesta ja està
totalment afectada pel podriment bacterià. Per tant, les
mesures preventives són les principals a tenir en compte
en el control del morrut negre de l’agave. En conjunt,
destacarien les principals mesures de control:
— Entrada de material vegetal sa. S’ha d’evitar la
introducció de l’insecte amb les plantes
d’importació, assegurant que aquestes estiguin
lliures de plagues.
— Eliminació del material infectat, evitant nous focus
de dispersió. Quan se detecten plantes infestades de
morrut negre, aquestes s’han d’eliminar incloent les
parts enterrades, ja que poden ser reservori de les
pupes que desenvolupin la següent generació
d’adults.

A més de les galeria causades per l’alimentació de les
larves, el morrut negre és considerat vector natural i
introductor de la bactèries que causen el podriment del
cabdell i mort de l’agave. A mesura que l’atac del morrut
avança a l’interior de la planta, se produeix la putrefacció
dels teixits interns, on s’observa una mescla de teixits i
fibres de la planta amb aspecte viscós i obscur, amb un
olor molt característic. De cada vegada, la planta
afectada adquireix un aspecte més marcit i decadent, les
fulles perden la seva posició normal, se marceixen,
adquireixen un color gris violaci, sobretot al seu revers, i
la base del cabdell se podreix. Una vegada podrides les
fulles i el cabdell, s’esdevé el col·lapse i la mort de la
planta.
Les plantes afectades solen aparèixer en redols ben
delimitats.

— Trampes de feromones en camp: aquesta mesura
funciona amb altres espècies de morruts, i està
donant bons resultats. Les feromones utilitzades són
del tipus kairomones, presents en les fulles de les
pites.
— Control biològic: s’han descrit alguns enemics
naturals de les larves, com fongs o nematodes
entomopatògens, així com parasitoids, depredadors
com coleòpters o alguns gèneres de formigues
caçadores.
— Productes químics: principalment s’utilitzen
insecticides sintètics, encara que la seva efectivitat és
molt baixa, ja que el producte no sol arribar als
insectes allotjats a l’interior de l’agave. Entre d’altres
substàncies actives es recomanen: Acetamiprid,
Cipermetrín o Deltametrín. En qualsevol cas
recordeu llegir atentament les indicacions de
l’etiqueta del producte i respecteu les seves
indicacions sobre terminis de seguretat, dosis,
àmbits d’aplicació, equips de protecció individual de
l’aplicador, etc.
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