
     

 

 
AVÍS Nº 4 - 23/07/2020 

 

 

TRACTAMENT MOSCA BLANCA 
 

A la nostra zona, tenim presents quatre espècies de mosca blanca: 

• Aleurothrixus floccosus, 

• Dialeurodes citri,  

• Paraleyrodes minei  

• Parabemisia myricae. 

 

Durant els darrers anys, s’ha produït un augment de parcel·les on 

s’han detectat poblacions de Dialeurodes citri i Paraleyrodes 

minei amb problemes per al seu control. 

 

Mesures culturals: és recomanable realitzar podes per 

airejar les zones interiors dels arbres. Cal realitzar un adobat 

equilibrat per evitar un excés de vigor i eliminar els brots 

vegetatius excessius que actuen com a focus de la plaga. 

 Control biològic: els enemics naturals existents no 

controlen Dialeurodes citri ni Paraleyrodes minei.  

Tractament fitosanitari: s’ha d’aplicar quan predominen 

les larves joves. Cal tenir en compte que les larves estan al 

revers de les fulles; per tant, cal mullar bé 

 
• Es recomana tractar durant els pròxims 20 dies 

Mandariners i Tarongers 

• Volum de Caldo de   1700-2500lt/H 

 
Es recomana utilitzar producte en efecte netejador per facilitar 

l’eliminació de negreta. 

 

** ULL AMB EL NOMBRE D’APLICACIONS 

MÀXIMES PER CAMPANYA** 



     

 

 

Tractament per a ous: 

 

Tractament per a larves: 
 

Nom Comercial Efecte Matèria Activa Dosi % Aplicacions 
anuals 

AVENGER 

Netejador de 
negreta 

 
Actua com a 

mullant 

 150cc  

NUTRACEUTICO 

Netejador de 
negreta 

 
Actua com a 

mullant 

 150cc 2 

BELPROIL-A 

Actúa per 
asfixia. 

 
Actua com a 

mullant 

ACEITE DE 
PARAFINA 83% 

[EC] P/V 
Nº Registre 

13141 
 

1l-1,25l 2 

SANMITE/ POSEIDON 
Producte 
Ovicida 

PIRIBADEN 10% 
Nº Registre Es-

00114 
 

200cc 1 

Nom Comercial Efecte Matèria Activa Dosi % Aplicacions 
anuals 

AVENGER 

Netejador de 
negreta 

Actua com a 
mullant 

 150cc  

NUTRACEUTICO 

Netejador de 
negreta 

Actua com a 
mullant 

 150cc 2 

BELPROIL-A 

Actua per 
asfixia. 

Actua com a 
mullant 

ACEITE DE 
PARAFINA 83% 

[EC] P/V 
Nº Registre 

13141 

1l-1,25l 2 

EPIK/MOSPILAN 
Producte 
Larvicida 

ACETAMIPRID 
20% [SP] P/P 

Nº 
Registre23377 

         35-50g 2 
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TRACTAMENT ARANYA ROJA 
 

En cas que sigui necessari: 
• Es recomana tractar durant els pròxims 20 dies  

Mandariners i Tarongers  

• Volum de Caldo de   2500-3000lt/H 

• El moment òptim 3 o 4 aranyes per fulla afectada. 

Repetir sempre que supera les 4 aranyes vives per fulla 

afectada. 

• El producte recomanat és: 

 

 

 

Nom Comercial Matèria Activa Dosi % Aplicacions anuals 

BORNEO 
ETOXAZOL 11% 

[SC] P/V 
Nº Registre 23433 

25cc NP 

DIABLO (Ovicida) 
HEXITIAZOX 10% 

[WP] P/P 
Nº Registre 24299 

10gr NP 

BELPROIL-A 

ACEITE DE 
PARAFINA 83% [EC] 

P/V 
Nº Registre 13141 

1-1,25l 2 

ENVIDOR 
SPIRODICLOFEN 

24% [SC] P/V 
Nº Registre 23972 

20cc NP 

KANEMITE 
ACEQUINOL 16,4% 
Nº Registre 25346 

120cc 1 

KOROMITE 
MILBEMECTINA 

0,93% [EC] P/VNº 
Registre  25931 

150cc 1 

BELPROIL-A 

ACEITE DE 
PARAFINA 83% [EC] 

P/V 
Nº Registre 13141 

1-1,25l 2 

BERMECTINE 
ABAMECTINA 1,8% 

[EC] P/V 
Nº Registre 21381 

40cc 3 
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TRACTAMENT COTONET EN TARONGERS 
 

Cotonet (Planococcus citri): 

 
Mesures culturals: fer una poda que afavoreixi la ventilació de 

les zones interiors i evitar zones amb molta densitat vegetal. Es 

recomana controlar els nivells de formigues i impedir-ne la pujada 

als arbres.  

 

Control biològic: es recomana utilitzar la lluita biològica per 

amollada de fauna útil a la primera generació. A causa de 

l’excel·lent treball que realitzen els seus depredadors naturals, es 

recomana vigilar les poblacions de Cryptolaemus montrouzieri i 

Leptomastix dactylopii i potenciar-ne la presència.  

 

Tractament fitosanitari: si es respecten les poblacions dels 

enemics naturals, no hauria de ser necessari intervenir. 

S’aconsella tractar si se supera el 20% de fruits infestats. 

 

Cotonet de Sudafrica (Delottococcus aberiae): 
 

S’ha detectat cotonet de les Valls en la nostra zona. Aquest 

cotonet ocasiona deformacions importants als fruits durant l’inici 

del seu desenvolupament que en comporten la depreciació 

comercial. 

 

Si teniu qualsevol sospita de parcel·la afectada, cal que contacteu 

amb els tècnics. 

 

Mesures culturals: cal evitar la difusió de l’insecte de les 

parcel·les atacades a altres camps. És aconsellable organitzar les 

tasques agrícoles de manera que finalitzin en les finques afectades 

per evitar passar l’insecte a zones on no és present. 



     

 

 

Control biològic: el depredador Cryptolaemus montrouzieri 

actua sobre aquest cotonet. Tot i això, cal tenir en compte que el 

cotonet de les Valls inicia la seva activitat amb antelació a la del 

depredador.  

 

Tractament fitosanitari: Es recomana mullar l’arbre 

abundantment, incloent-hi el tronc i la base de l’arbre. Es 

comprovarà l’efectivitat del tractament als 10 dies. 

 

• Es recomana tractar Tarongers els pròxims 20 dies 

• Aplicar un Volum de Caldo de 2500-3000lt/Ha 

• És important mullar bé per tal d’aconseguir efectivitats 

altes. 

 

 

 

Nom Comercial Matèria Activa Dosi % Aplicacions anuals 

CLOSER 
SULFOXAFLOR 12% 

Nº Registre ES-00461 
200cc 1 

BELPROIL-A 
ACEITE DE PARAFINA 

83% [EC] P/V 
Nº Registre 13141 

1-1,25L 2 


