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AGENTS NOCIUS 

Les agents causants de problemes en les plantes de conreu són els següents: 

• Insectes  

• Àcars       PLAGUES 

• Mol·luscs, aus i mamífers      

 

 

 

Quan la població d’una 
espècie augmenta molt, fins 
arribar a valors indesitjables, 
que són els que fan disminuir 
el rendiment del cultiu 

• Fongs  

• Bacteris      MALALTIES 

• Fitoplasmes  Alteració negativa de les 
funcions fisiològiques normals 
produïda per un agent aliè  a la 
planta 

• Virus 

• Nematodes  

 

 

• Agents abiòtics    FISIOPATIES 

 
Alteracions de la planta degudes a 
l’ambient que l’envolta:  

• Accidents climatològics (gelades, 
granissades, sol..) 

 

• Degudes a les característiques 
del sòl  

 

• Deficiència o excés d’aigua   
• Deficiència o excés nutricional 

 • Fitotoxicitat (sals, ozó, productes 
químics, ..) 

 • Contaminació atmosfèrica  
• Actuacions de l’home 

(compactació del terreny, selecció 
incorrecte d’espècies, vessaments 
de combustible o oli de 
maquinaria …) 

 

 

 

 

4 



Sessió 4: Principals plagues i malalties  
de l’hort. Fitosanitaris ecològics i altres solucions 

 

SÍMPTOMES 

Els símptomes poden ser molt similars.  

És necessari un bon diagnòstic i conèixer l’historial d’actuacions en el camp 

Sovint l’estat sanitari d’una planta no és degut a una causa única sinó a un conjunt 
d’agents, parasitaris o no, que han incidit en el seu vigor 

 

ESTRATÈGIES DE CONTROL DE PLAGUES 

Hi ha tot un seguit de tècniques  per tal de controlar les plagues i malalties que afecten 
als nostres horts. Estem parlant de control, no de eradicació, donat que ens molts 
casos la eliminació total faria molt difícil la presencia de els agents biològics de control 
(depredadors, paràsits i  antagonistes de plagues i malalties). 

Les estratègies de control es poden agrupar en: 

• Mesures culturals  

• Control mecànic  

• Control físic  

• Control amb fitosanitaris autoritzats en agricultura ecològica  

• Control biotècnic  

• Control biològic  

• Control Integrat (incorpora tots els recursos dels controls anteriors) 

 

MESURES CULTURALS 

Els objectius que es persegueixen amb aquestes mesures són : 

1. Iniciar el cultiu amb plantes exemptes de plagues i malalties  

2. Disminuir les possibilitats d’entrada i proliferació de plagues i malalties  

Es tractaria de mesures de maneig del sòl, de gestió de l’aigua i del propi conreu 

Són per tant mesures preventives. 
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Exemples de mesures culturals: 

• Rotació de cultiu  

• Començar amb planter sa  

• Evitar el reg excessiu  

• Evitar l’excés de nitrogen  

• Bona aireació (fileres orientades paral·lelament al sentit dels vents 
dominants  

• Bona densitat de plantació (veure taula de marc de plantació annex 1) 

• Utilització de varietats resistents  

• Eliminar restes de cultius (no tots, sinó els que poden ser focus de nova 
infestació)  

• Revisar dates de sembra  

• Associacions de cultiu (veure taula associacions annex 2) 

• Afavorir presència de fauna benèfica  

 

Recordeu que al taller 1  ja vam parlar de les rotacions, associacions de conreu i les 
maneres d’afavorir la fauna benèfica (tanques vegetals, bandes florals, etc...). A 
l’annex 1 afegim una nova taula de associacions vegetals per tal de complementar la 
informació que ja teniu. 

 

CONTROL MECÀNIC 

Consistirien en tècniques de captura i eliminació de plagues i parts afectades de 
plantes per mitjans manuals (això pot ésser útil en petits horts i en cas de plagues 
d’una certa mida com el escarabat de la patata). 
A més també s’inclouen els mitjans que impedeixen que els insecte plaga arribi fins al 
conreu, com per exemple les malles anti-insecte de mida molt petita per impedir accés 
de certes plagues com la mosca blanca, trips, pugons etc… 

 

CONTROL FÍSIC 

Aplicació de vapor d’aigua: per exemple en petits horts es pot utilitzar una màquina 
tipus “vaporeta” per controlar les poblacions de pugons, aranya roja o les caparretes. 
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CONTROL BIOLÒGIC 

“És la utilització d’organismes vius o dels seus productes (substàncies sintetitzades), 
per impedir o reduir (no eliminar) les pèrdues o danys produïts pels agents nocius” 
segons definició de l’OILB (Organització Internacional de Lluita Biològica contra els 
animals i les Plantes Nocives). 

Les organismes beneficiosos reben diferents noms segons les publicacions: auxiliars, 
enemics naturals, fauna útil o entomofauna. Normalment es parla de insectes però no 
em d’oblidar que també entre els vertebrats (rèptils, amfibis, aus i mamífers) tenim 
moltes espècies molt útils per al control de les plagues. 

Segons la forma d’actuació que tenen per lluita contra el patogen, es poden classificar 
en: 

Depredadors: poden actuar sobre insectes, àcars. S’alimenten de la presa. 
Acostumen a ser poc selectius. Exemple: marieta, crisopa, Macrolophus  

Paràsits o parasitoids: Actuen contra els insectes. S’alimenten d’una sola presa al 
llarg de tota la seva vida i en viuen a expenses. Són molt selectius i acaben per matar 
la presa o hoste. Exemple: Aphellinus contra pugó 

Agents entomopatògens: Actuen contra insectes. Ocasionen una malaltia a l’hoste i 
acaben per matar-lo. Poden ser bacteris, fongs, nematodes o virus. Exemple: Bacillus 
thuringiensis, Beauveria bassiana  

Formes d’actuar del control biològic: 

• La introducció: no es disposa de cap insecte útil,  enemics exòtics . 
• L’augmentativa: augment de la població existent (de depredadors o paràsits). 
• La de conservació: evitar factors perjudicials que interfereixin el seu 

desenvolupament i/o subministrar els factors necessaris que ajudin el seu 
desenvolupament. 
 

Al materials annexos al dossier trobareu l’arxiu “enemics_naturals_horta.pdf” una 
petita guia de reconeixement dels insectes auxiliars més freqüents en el control de les 
plagues de les hortes. 
 

CONTROL BIOTÈCNIC  

Sistemes que ens permeten de conèixer la dinàmica de les plagues i malalties sobre 
els cultius, ens donen informació del moment on aquestes podrien superar el llindar 
econòmic de danys, o bé exerceixen un control. 

Els sistemes que s’utilitzen són: les trampes cromotròpiques, trampes alimentàries, 
feromones, comptadors d’espores, etc. 

Com a mesura de control citarem tres tècniques de control biotècnic (hi ha més): 
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La captura massiva: Consisteix en la captura massiva d’individus d’una plaga. Es pot 
realitzar mitjançant atraients alimentaris (proteïnes) o atraients sexuals (feromones 
sintètiques) que incideixen sobre els mascles.. Si es capturen tots els mascles, les 
femelles no seran fecundades i es trencarà el cicle reproductiu. Exemple: barrinador 
de l’arròs, Chilo suppressalis, ...  

Confusió sexual: Col·locant una determinada concentració de feromona sintètica en 
la parcel·la, es dificulta l’aparellament i es disminueix, per tant, els nivells de població 
del patogen. Exemple. Cuc del raïm, Lobesia botrana, carpocapsa dels fruiters, Cydia 
pomonella. 

Lluita autocida:  consisteix en alliberar una quantitat important de mascles estèrils 
d’una espècie amb l’objectiu d’evitar la reproducció. Exemple: mosca de la fruita, 
Ceratitis capitata. 

 

CONTROL AMB FITOSANITARIS AUTORITZATS EN AGRICULTURA ECOLÒGICA 

En agricultura ecològica, que és la que volem promocionar des de la Comissió d’Horts, 
només es poden utilitzar productes fitosanitaris elaborats a base de extractes de 
plantes, minerals, i microorganismes o derivats de microorganismes no modificats 
genèticament. Així doncs el control químic, que en la Producció Integrada (PI) està 
permesa sota estricte control dels tècnics, no es pot utilitzar en agricultura ecològica. 
Dit això és més adient parlar per tant en aquest apartat del “Control amb fitosanitaris 
autoritzats en agricultura ecològica”.  

També convé indicar que sota la terminologia de control amb fitosanitaris s’englobaria 
una part del control biològic abans esmentat i és aquell derivat de microorganismes 
entomopatògens (Bacillus thuringensis, Beauveria bassiana, etc...).  

Recordeu que al dossier del taller 1 (taula 8) ja vam indicar els principals productes 
fitosanitaris permesos en agricultura ecològica i a l’apartat 1.4.2. us vam afegir la 
Llistat de substancies actives permeses en agricultura ecològica.  

Per tal que pugueu identificar les plagues més freqüents o característiques dels horts, 
us hem afegit , a l’annex 4, un recull de fotografies d’aquestes. 

Plaga  Principi actiu  Producte comercial  

Erugues lepidòpters  Neem/Azadiractina  Neemazal, Aling etc  

 Bacillus thuringensis  Varis  

 Spinosad  Spintor  

Mosques blanques  Neem/Azadiractina  Neemazal, Aling etc  

 Beauveria bassiana  Botanigard, Naturalis etc  

 Sabó potàssic  Varis  
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 Verticillium lecanii  Mycotal  

Pugó  Neem/Azadiractina   

Plaga  Principi actiu  Producte comercial  

 Beauveria bassiana   

 Sabó potàssic   

 Piretrina natural  Varis  

 Sophora flavescens  Varis  

Àcars  Sofre  Varis  

 Sophora flavescens   

Minadora  Neem/Azadiractina   

Escarabat  de la patata  Piretrina natural   

 Spinosad   

Trips  Neem/Azadiractina   

 Spinosad   

Llimacs i cargols  Fosfat de ferro  Ferramol antillimacos  

 

A més dels fitosanitaris anteriors es poden elaborar, i fins i tot comprar, productes 
obtinguts a partir de extractes de plantes com l’ortiga, la cua de cavall o els alls 
(extractes fermentats o purins, decoccions , infusions i maceracions). En la majoria 
dels casos aquest extractes vegetals tenen una acció fitofortificant (preventiva), però 
també tenen un efecte curatiu (insecticida o fungicida).  

La normativa de producció ecològica no els inclou com a fitosanitaris, i sembla que 
segons la ORDRE APA/1470/2007 aquest productes es regularan com a 
fitofortificants.  

Podeu trobar una ampli informació de com es poden realitzat preparats d’aquest tipus 
al llibre “Plantas para curar plantas. Bertrand, Bernad; Collaert, Jean –Paul; Petiot, 
Eric; Ed:  La fertilidad de la tierra Ediciones 2008. 

Al materials annexos al dossier trobareu l’arxiu “1209_FITOPAE.xls” en el que es 
recopilen els fitosanitaris autoritzats en agricultura ecològica a Catalunya (data 
actualització setembre 2012). 
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ESTRATÈGIES DE CONTROL DE MALALTIES 

Com en el cas de les plagues i ha diferents estratègies de control però en el cas de les 
malalties les mesures culturals tenen un paper essencial. 

 

MESURES CULTURALS 

• Rotació de cultius  

• Utilització de planter sa  

• Mantenir les instal·lacions en les millors condicions possibles  

• No plantar massa dens  

• Ventilar bé l’hivernacle  

• Evitar adobats exagerats i desequilibrats. Vigilar sobre tot el excés de nitrogen. 

• Evitar els regs excessius  

• No deixar restes vegetals en el sòl (les restes vegetals sanes sí) 

• Evitar fer ferides  

• Utilització de varietats resistents  

• Utilització d’empelts  

• Arrencar plantes amb virus 

  

CONTROL FÍSIC 

• Solarització  

• Biofumigació  

• Desinfecció amb vapor d’aigua   

 

Solarització  

Tècnica de desinfecció del sòl introduïda per primera vegada a Israel. La seva finalitat 
és controlar els patògens del sòl, provocant un fort augment de la temperatura i 
humitat durant un llarg període de temps per matar o debilitar els patògens de manera 
que no puguin competir amb els sapròfits. 
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Una explicació més detallada d’aquesta tècnica la podeu trobar a l’arxiu “Solaritzacio-
fitxa_tecnica.pdf” (fitxa tècnica 26 de RedBio) que trobareu  com a material 
complementari d’aquest dossier.  

Biofumigació  

Control d’organismes patògens del sòl a través de l’acció fumigant que tenen els gasos 
produïts pels processos de descomposició de la matèria orgànica.  

Una explicació més detallada d’aquesta tècnica la podeu trobar a l’arxiu “Biofumigacio-
fitxa tècnica.pdf” (fitxa tècnica 42 de RedBio)  que trobareu  com a material 
complementari d’aquest dossier.  

 

CONTROL AMB FITOSANITARIS AUTORITZATS EN AGRICULTURA ECOLÒGICA 

Únicament les malalties d’origen fúngic o causat per nemàodes tenen la possibilitat de 
ésser controlades mitjançant productes fitosanitaris.  

Les malalties provocades per bacteris (*), fitoplasmes i virus no tenen cap tractament 
curatiu a base de fitosanitaris i per tant només tenim els mètodes culturals i el control 
físic per tal de prevenir-les o controlar-les. En aquest casos la destrucció del material 
vegetal contaminat és imprescindible.  

Per tal que pugueu identificar les malalties més freqüents o característiques dels horts, 
us hem afegit , a l’annex 5, un recull de fotografies d’aquestes. 

 

(*) Els productes derivats del coure poden tenir una certa acció bactericida.  

Principi actiu  Producte comercial Malaltia  

Sofre  Varis  Oïdi  

Coure  Varis  Mildiu  

Trichoderma  Varis  Sclerotinia, Botrytis, Pythium, Rhizoctonia, Fusarium  

Bacillus subtilis  Serenade Max  Botrytis  

Coniothyrium minitans  Contans  Sclerotinia  

Silici  Varis  assecant  
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BIBLIOGRAFIA, WEBS I ADRECES D’INTERÈS 

BIBLIOGRAFIA 

- Plantas para curar plantas. Bertrand, Bernad; Collaert, Jean –Paul; Petiot, Eric; Ed:  
La fertilidad de la tierra Ediciones 2008. 

WEBS 

- Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) 

http://www.ccpae.org/ 

Amplia informació sobre normativa en producció ecològica, publicacions (entre les 
quals hi ha accés directe a les Fitxes PAE), un apartat de mitjans de lluita  fitosanitària 
en la qual es pot consultar la “Base de dades de mitjans de lluita fitosanitària” en 
format excel,... 

- Xarxa RedBio 

http://www.redbio.eu/#documentacioTecnica 

Fitxes tècniques en català i en francès generades per aquesta xarxa transfronterera 
d'experimentació, d'intercanvi i de transferència pel desenvolupament de l'agricultura 
ecològica. 

- Sanitat vegetal. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
natural (DAAM) 

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.ed7565466ea15a74eaf88613d8c0e
1a0/?vgnextoid=8ef3a8508be0f310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8
ef3a8508be0f310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

Diverses entrades d’interès. Per exemple accés al XEACAT (Xarxa d'Estacions 
d'Avisos de Catalunya) on podem trobar els Avisos fitosanitaris mensuals que ens 
poden donar una pista de les principals plagues i malalties que afecten a diferents 
conreus. Hi ha un apartat específic sobre les plagues i malalties de l’Horta. Els remeis 
que proposen son culturals, control biològic i fitosanitaris (Producció integrada).  

També trobareu a l’apartat “plagues i males herbes”  tota una sèrie de fitxes de 
plagues endreçades segons l’organisme causant.  

- Ministerio de Agricultura, Alimentación Y Medio Ambiente  

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-
conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/observatorio-de-tecnologias-
probadas/diagnostico/consulta.asp 

Es pot accedir a una amplia base d’identificació de plagues i malalties (info molt 
tècnica i nomes referida a identificació; no indica tractaments).  
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- Agrocabildo 

http://www.agrocabildo.org/publicaciones.asp 

Pagina amb molta informació d’interès i amb una guia en pdf de control de les plagues 
més freqüents a canàries (també utilitzen tractaments químics) 

ADRECES 
 
Nova seu del Laboratori d’Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya  
Av. Alcalde Rovira Roure, 191; 25198 Lleida 

Tel. 973 30 54 77  

Adreça electrònica: jalmacellas@gencat.cat 

Si tenim dubtes sobre una plaga important als horts urbans es poden trametre mostres 
a aquest laboratori. Per tal de saber com s’han de trametre les mostres MIREU 
l’annex3.  El preu d’una Anàlisi fitopatològica general es de 19.75 €. 

ADVs d’agricultura ecològica  

- ADV de producció ecològica de ponent  (Lleida) 

http://www.advecologica.org/ 

- ADV de Producció Ecològica del Montsià – Baix Ebre (Els Valentis, 
Ulldecona) 

- ADV HORTEC, SCCL (Barcelona) 

http://www.hortec.org/ADV/index 

- ADV fruita del Baix Llobregat (Prat del Llobergat) 

http://www.fruitsdelbaix.cat/ 

- ADV Associació d’oleicultors del Priorat (Falset) 

- ADV ecològica Gent del camp (Ruidoms) 

http://www.productesdelcamp.cat/agroecologia/agrupacions-de-defensa-
vegetal/adv-gent-del-camp/ 

- ADV Selmar (Santa Susanna) 

http://www.federacioselmar.com/index2.html 
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ANNEX 2 : TAULA D’ASSOCIACIÓ DE CONREUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mireu les taules del dossier taller 1, pag 9 i 10. Com veureu segons les fonts d’informació les 
taules varien). 
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ANNEX 3 : TRAMESA DE MOSTRES AL LABORATORI 

SELECCIÓ DE LA MOSTRA: 

Cal que sigui representativa de l’afecció que es pretén diagnosticar. En el cas que s’observin 
diferents símptomes, convé que hi siguin representats. No s’han de trametre plantes totalment 
mortes, a menys que s’acompanyin de plantes en diferents graus d’afecció. Sempre que es 
pugui, s’enviaran plantes senceres amb arrel. 

- Plantes senceres: cal tenir cura d’aïllar la part d’arrels de la resta de la planta, i per això es 
procedirà a lligar el pa d’arrels (arrels i terra) amb una bossa de plàstic resistent, a nivell del 
coll. De la mateixa manera, es lligarà una bossa de plàstic a la part aèria, a la qual es 
practicaran uns forats per tal de permetre’n la transpiració. En cap moment s’inclourà en la 
mateixa bossa terra-arrels i part aèria sense haver fet la separació esmentada. La planta es 
posarà en una capsa de cartró de mida adient per evitar que s’aixafi durant el transport. S’han 
d’enviar amb la major rapidesa possible. 

- Terra: es trametrà un volum aproximat de 500 gr. en una bossa de plàstic resistent i ben 
tancada. No s’ha de posar a la nevera. 

- Fulles: evitar enviar fulles soles. Poques vegades aquestes són representatives de l'afecció; 
no obstant si la mostra consta de fulles aïllades, cal fer paquets amb paper d’alumini disposant 
les fulles ordenadament i evitant aixafaments. Els paquets de paper d’alumini es posaran en 
bosses de plàstic amb uns forats per a la transpiració, i se n’ha d’evitar en tot moment 
l’aixafament. Es poden guardar a la nevera un màxim de 5 dies (segons la planta). 

- Fruits: es poden habilitar capses de sabates (per exemple), amb paper de cuina per evitar que 
els fruits es toquin entre ells. S’han de reforçar les capses amb fustes o altres materials per tal 
d’evitar l’aixafament durant el transport. 

- Qualsevol altre material s’ha de trametre de manera que es garanteixi la recepció en les 
millors condicions possibles.  

 

TRANSPORT: 

Es pot optar per dur les mostres directament al laboratori o per enviar-les per transportista. En 
qualsevol cas, cal evitar temperatures elevades i canvis sobtats de temperatura (perill de 
condensacions). En el cas de fer l’enviament per transportista, cal que el lliurament no s’ajorni 
més de 24 hores i s’ha de comunicar el risc que es corre de malmetre la mostra en cas de no 
observar els requeriments de temperatura i termini de lliurament. 

També es pot fer entrega de les mostres a les Oficines de les Seccions Territorials 
corresponents.
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ANNEX 4 : PRINCIPALS PLAGUES DELS HORTS. FOTOGRAFIES. 

INSECTES 

Escarabat de la patata (Leptinotarsa decemlineata). Coleòpters 
 

 

Larva. 
 

 
Howard F. Schwartz, Colorado State University, Bugwood.org - See 
more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5357324#sth
ash.GmaB0IU6.dpuf 

 
Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org - 
See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=53641
14#sthash.HRTiVm87.dpuf 

 

S
 

altricó   (Phyllotreta spp.). Coleòpters. 

Phyllotreta cruciferae 
 

 
Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org - See 
more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1243030#sth
ash.Hbe85ZAy.dpuf 

 
Efectes saltricò en rave. Fotos taller 4. 
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Cucs de filferro (Agriotes spp.). Coleòpters 

 
Pacific Northwest Vegetable Extension Group 

 
Andy Jensen, WA Potato Commission 

 

 

Cucs grisos (Agrotis impsilon; A. segetum i  altres). Lepidòpters. 
 

 
W.M. Hantsbarger, Bugwood.org 

 
James Kalisch, University of Nebraska, Bugwood.org 
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Papallona de la col (Pieris brassicae)           
Lepidòpters. 
 

 
Mariusz Sobieski, Bugwood.org 

 
Hania Berdys, Bugwood.org 

 

 

Cuca del tomàquet (Helicoverpa armigera =Heliothis armigera) 
Lepidòpters. 
 

 
 
Central Science Laboratory, Harpenden Archive, British Crown, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=0454075#sth
ash.rCAbdqR4.dpuf 

 
Antoine Guyonnet, Lépidoptères Poitou-
Charentes, Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgn
um=1262034#sthash.3updDJj3.dpuf 
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Arna del tomàquet (Tuta absoluta) . Lepidòpters. 
 

 

 

 

 
Fulla amb galeries i larva de Tuta. Fotos taller 4. 

browse/detail.cfm?imgnum=543214
9#sthash.bN4fkeZG.dpuf 

 
Marja van der Straten, NVWA Plant Protection Service, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/

 

 la cartxofa (Gotryna xanthenes= Hydroecia xanthenes). 
epidòpters. 

  

Barrinador de
L
 

 
 
Servei protecció vegetal DAAR. Fitxa 17 Servei protecció vegetal DAAR. Fitxa 17 
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Minador (Liriomyza spp.). Dípters. 
 
  

 
 
 

 
Servei protecció vegetal DAAR. Fitxa 10 

 
Servei protecció vegetal DAAR. Fitxa 10 

 

 

Pugons  
 

Aulacorthum solani  
Narsonovia ribisnigri 

 
Jim Baker, North Carolina State University, Bugwood.org - See 
more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1549160#s
thash.Nv5hzq6L.dpuf 

 
Whitney Cranshaw, Colorado State University, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgn
um=2200084#sthash.hmEQuRdM.dpuf 
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Trips (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis) 
  
 
 

 
 
Fulla de seba afectada Thrips tabaci 

 
 
 
 
 
 
 

Howard F. Schwartz, Colorado State University, Bugwood.org - See 
more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5365855#sth
ash.HbLyMX2J.dpuf 

Alton N. Sparks, Jr., University of Georgia, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?im
gnum=1327077#sthash.6MDCx8j9.dpuf 

 

 

Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorumi ,  Bemisia tabaci) 
  

 

 

 
 

W. Billen, Pflanzenbeschaustelle, Weil am Rhein, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1263
015#sthash.5dJyGDoS.dpuf 

W. Billen, Pflanzenbeschaustelle, Weil am Rhein, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1
263013#sthash.NLdzEOGh.dpuf 
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ACARS 

Aranya roja (Tatranychus urticae) 
  
 

 
 

 
 
Eugene E. Nelson, Bugwood.org Tela d’aranya vermella sobre fulla d’albargínia.. Fotos taller 4. 

 

 

car del bronzejat (Aculops lycopersici) 

 

 

À
  
 
 
 

 
  

Tija de tomaquera afectada. Fotos taller 4. 
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ANNEX 5 : PRINCIPALS MALALTIES DELS HORTS. FOTOGRAFIES. 

FONGS PODRIDURA COLL  

Pythium 
 

 
 

 
Gerald Holmes, California Polytechnic State University at San 
Luis Obispo, Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1572964#
sthash.m0gMRH22.dpuf 

 

 
Clemson University - USDA Cooperative Extension 
Slide Series, Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=
1233227#sthash.xiEFnVOz.dpuf 

 

Rhizoctonia  

 
 

 
Clemson University - USDA Cooperative Extension Slide Series, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1233225
#sthash.tK7hMx5L.dpuf 

 
Howard F. Schwartz, Colorado State University, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5
361371#sthash.wpXECYDH.dpuf 
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Fusarium i Verticillium 
 

 
 
Howard F. Schwartz, Colorado 
State University, Bugwood.org - See 
more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/d
etail.cfm?imgnum=5361417#sthash.
p8i5t5Lz.dpuf 

 
Fusarium o Verticillium en fulla d’albergínia. Fotos taller 4. 

 

Podridura blanca (Sclerotinia sclerotiorum)  
 
  

 
William M. Brown Jr., Bugwood.org 

 
Howard F. Schwartz, Colorado State University, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnu
m=5361385#sthash.Z1QtQxzZ.dpuf 
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FONGS QUE ATAQUEN ÒRGANS AERIS VEGETALS 

 

Podridura grisa (Botrytis cinerea).  
 

 

 

 
Scott Bauer, USDA Agricultural Research Service, Bugwood.org 
- See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1317022
#sthash.1cjfTDT4.dpuf 

 
Gerald Holmes, California Polytechnic State 
University at San Luis Obispo, Bugwood.org - See 
more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnu
m=1576236#sthash.4qEAQBiW.dpuf 

 

 

Mildiu de la patata (Phytophthora infestans) 
 
  

 
Howard F. Schwartz, Colorado State University, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5362
511#sthash.YgCcHQEz.dpuf 

 
Howard F. Schwartz, Colorado State University, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5
362514#sthash.JYvFiTJS.dpuf 
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Alternaria 
 

  
 
Gerald Holmes, California Polytechnic State University at 
San Luis Obispo, Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1576
641#sthash.Q4eH4NkY.dpuf 

 
Howard F. Schwartz, Colorado State University, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5
362263#sthash.Z69tyqjR.dpuf 

 

 

Oïdi ( Podosphaera spp i altres ) 
 
  

 
Oïdi en cogombre. Fotos taller 4. 

 
Oïdi en cogombre. Fotos taller 4. 
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BACTERIS 

Xanthomonas campestris  
 

 

 

 
David B. Langston, University of Georgia, Bugwood.org - 
See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5077
017#sthash.tiNkeuTg.dpuf 

 
Howard F. Schwartz, Colorado State University, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5
362294#sthash.b0h2Q4oN.dpuf 

 

 

Pseudomonas corrugata      /                             Clavibacter michiganensis  
 

  
 
Gerald Holmes, California Polytechnic State University at 
San Luis Obispo, Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1573
610#sthash.0COL0GNr.dpuf 

 
Paul Bachi, University of Kentucky Research and 
Education Center, Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5
368890#sthash.caZWlXAT.dpuf 
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VIRUS 

Virus del bronzejat (TSWV) 
 

 
 
Gerald Holmes, California Polytechnic State University at 
San Luis Obispo, Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1573
593#sthash.5wDNd2qU.dpuf 

 
Gerald Holmes, California Polytechnic State University 
at San Luis Obispo, Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1
573764#sthash.kazaFcrJ.dpuf 

 

 

 

Virus del mosaic groc del carbassó (ZYMV) 

 
 
Gerald Holmes, California Polytechnic State University at 
San Luis Obispo, Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1578
329#sthash.OAcfcodG.dpuf 

 
Gerald Holmes, California Polytechnic State University 
at San Luis Obispo, Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1
576634#sthash.wuuXFUHv.dpuf 
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NEMATODES 

Meloidogyne ssp. 
 

 
 
Gerald Holmes, California Polytechnic State University at 
San Luis Obispo, Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1575
297#sthash.dDFeA6rH.dpuf 

 
Gerald Holmes, California Polytechnic State University 
at San Luis Obispo, Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1
575313#sthash.XcQ3RPgT.dpuf 
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ANNEX 6 : ARTICLE : “RATPENATS PER SALVAR LES TOMAQUERES” 

Impulsa la col·locació de nius per atraure ratapinyades als horts 

municipals i combatre així una plaga d'insectes invasors 

Forma part d'un estudi científic que fins i tot examinarà els excrements de 

les pipistrel·les 

10/06/14 02:00 - TIANA -XAVI AGUILAR 

Membres de Tiana Cultiva instal·len un 
dels nius. Foto: ANDREU PUIG. 

Fa uns cinc anys es va detectar per 

primer cop a Tiana l'arna de la 

tomaca (Tuta absoluta) una petita 

papalloneta que actua com una plaga 

en aquest cultiu. Després de patir-la 

durant un temps, els membres de 

l'associació Tiana Cultiva han decidit 

fitxar ratpenats com a manera de 

combatre aquesta espècie invasora, que es va introduir a la Península el 2007 i s'ha 

estès amb molta facilitat per tota la conca mediterrània. El seu projecte forma part d'un 

estudi científic en què participa l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 

(IRTA) i la UAB. 

L'objectiu és determinar fins a quin punt la presència de pipistrel·les (Pipistrellus 

pipistrellus), les ratapinyades més petites de la fauna catalana i una de les més 

comunes, pot ajudar a combatre l'arna de la tomaca i millorar la qualitat dels cultius. 

Per això, fa uns dies van instal·lar als horts municipals sis nius creats especialment 

perquè els colonitzi aquesta espècie. 

“Hem plantat unes tomaqueres que, en comptes d'estar separades pels 45 centímetres 

habituals, ho estan per un metre. Així creiem que els petits ratpenats podran volar-hi 

sense problemes i combatre aquest insecte, perquè en poden arribar a menjar 1.200 

per cap en una nit”, explica Salvador Bosch, membre de Tiana Cultiva. Per validar 

aquesta hipòtesi i completar l'estudi científic, hi haurà detectors d'ultrasons per captar 

el crit especial que fan les pipistrel·les quan es llancen a l'atac i se n'analitzaran els 

excrements per comprovar la seva alimentació. Primer, però, caldrà que als ratpenats 

els agradin les noves cases, que fins i tot tenen diferents habitacions.  

Font: http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/750413-ratpenats-
per-salvar-les-tomaqueres.html?cca=1 
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