
E L  D I A B L O  DE L ' A V E L L A N E R  

'AVELLANZR, C O Y ~ ~ U S  Avellana, és una planta de la família de les L Cupulifrras el cultiu de la quai a Catdunya, pirticularment a 
la províucia de Tarragona, revesteix una tal importancia que es comp- 
ten per milers les liectarees destinades al  seu cultiu que va augmeu- 
tant cada dia més i més en tota la nostra regiú. Desgraciadament, 
quan el seu fruit va essent poc a poc conegut en el mercat interior i 
exierior, quan s'arriba a desbrossar boscos, com ha sucoeit a Brunyo-. 
la, en la província de Girona, quan en justa recompensa a la intelii- 
gkncia, treball i capital invertit en la plantació i cultiu d'aital pre- 
ciós fruiter, quan logicament 'espera I'agncultor la remune~ació corres- 
ponent, per desgracia, amb tot i ésser les avellanes un fruit que po- 
dríem dir, sense por d'incbrrer en evident exageració, que amba 
a constituir article de primera necessitat, l'agricultor no obté d'a- 
quest cultiu totc el ~endiments, tots aquells beneficis que seria just 
esperar. En  aqnests moments de vers resorgiments de la norstra 
agricultura, tal estat de coses no deuen continuar per més temps. 

La  causa, o unade les causes d'aque~ta contnacció de la producció 
de l'avellana, esta principalpient, en Iia falta d'observacions practi- 
ques per part de I'agricultor o un excessiu egoisme que el caracteritza 
i a un mesquí creixement de l'esperit ~o~lect iu .  Podríem indicar 
exemples en que una plantació ha perdut un 80 por cent de* la sema co- 
llita. D. Ramon Anton Martí, en un article de L a  Publicidad Agri- 
cola deiír que coneix el propietari d'una plantació dJaveUaners en un 
poble de la província de Tarragona, que fa uns m y s  collia en una pe- 
tita propietat dotze sacs d9~avelianes i, vuit anys després, solament en 
collia un i encara de dolenta qualitat. 

Arribat aquest cas, és quan entra la desesperació a I'agricultor i, 
lhavors pensa, serios'amnt que quelcom no comPnt encucceeix, i eferti- 



vament en I'actualitat, els motius de la @rdua de la collita, prescin- 
dint d'altres causes secundiries, deu atribuir-se a la dev,astació d'un 
insecte que constitueix vera plaga, alarmant jnstament als agricul- 
tors. Aquest insecte és el vulgarrnent conegut per Diebló dels ave- 
Elaners. 

Bepetides vegades havem estat consultats mamb referencia d'aques- 
t a  malaltia, oficial i particularment, pero, en la majoria dels casos 
dJin&menció no em ha esbat possible vrncer o ambar  a contenir 
d,,una manera efectiva el creixement i difusió de la: plaga. 
Per aquest Aotin, havem cregut necessari fer un complet estudi bio- 
Idgic del Diabló en tots els seus moments evolutius, i investigar 
sobre el terreny en plena invasió, recollint les obsemacions dels 
bons cultivadors tot el que a la seva biologia es refereix, per així 
proposar els medis que porten a l'extermini d'aital terrible insecte. 

Tnteressa a l'agricultor, en primer Iloc, el coneixement prictic 
de  la causa del mal que sofreixen els seus cultius, seguidament el 
procediment més econdmic i practic per a combatre-la en les plan- 
tacious atacades i prevenir-la, si 6s possible encara, en aquelles que 
n'aestiguin lliures. 

És tanta la intensitat de la plaga, tants els prejudicisi que sobre 
la mateisa existeixen, tan contradictoris els fets observats, que s'ar- 
mb,a  fins a atribuir a altre insecte sembl'ant al Diabló la causa del 
mal. Així, doncs, no cumpliríem el nostre objectiu, si no consig- 
navem els caricters del Balamiinus nucum amb tots els detalls que 
siguin precisos per a llur identificació, assmyalant destprés els 
perjudicis que ocasiona ais avellaners amb elis scus atacs, skgons sigui 
l'estat del fruit i, per Últim, els medis mési apropiats p,er a I'extinció 
d'e la plaga. A fi de procedir amb ordre, donarem els caricters ge- 
nerics i seguid'ament els específics. 

Genere. - Bala%ims ( S m )  - Adulud. - Cos, subromboida2. 
Rostre molt Ilarc, més que el c.ap i el torax reunits, i priin. Man- 
díbules enclavades una a l  costat de l'altra en l'extrem del rostre, 
movent-se verticalment. La clava de l'antena és llarga, apuntada 
amb les dues primeres articulacionisi d'iyial mida. E l  funicbe esta 
compost 'de set articutacions. Les ungles, estan adherides fins a la 
meidat de la ,seva longitud. 

Larva. - Apoda, de forma 'aquejada, blanquinosa amb el cap 
de color marró, i esparramats per tot el cos p&ls curts, rosats, for- 
mant Iínies, més llargs en els costats i extremitats del cos. Palpes 
maxilars compostos de dos tarteUs, el primer m& gros que el segon, 



els llavials tamM ~ m b  dues articdacions. Antenes gairebé invi- 
sibles, nascudes prop de l'angle superior de la mandíbula i compos- 
tos de dos artells, essent el segon molt pnm. Segments abdominais 
en nombre d'un a vuit, presentant per la cara ventral uno. doble 
filera d'apendix mamelonars. 

+ 

Classificació. - L'insecte nomenat Diabló o corc de les avelh- 
nes pertany a l'ordre dels ColeopterSi f d l i a  dels Czlrculki ts ,  ge- 
nere Balaninus i especie Balaninus nucwm (L.). 

Cardcters. - L'insecte adulte (fig. I) té coloració gris groguen- 



ca, amb el rostre arquejat, prim, fil:iforme, de color rasiencrt ; l'úl- 
tim artell del funicle piriforme enterament recobert de finíssims 
pkls negres. Els elitres convexes quelcom a p l a ~ a t s  sob~e el dors 
tenen en la meitat posterior de la Iínia sutura1 una especie de cliuia 
formadaa per c ~ d e s  quelcorn m& gruixudes, pero sense alineació. 

E l  femur anterior és diferentment dentat. L a  vora posterior 
del quint segment abdominal del masc1,e té en la cara ventrsl dues 
cerdes. L a  longitud és de 7 a 9 millímetres. 

Larva. - Blanca, amb el cap de color marró, proveida de po- 
teuts maudíbules, apod,a 'amb el cos plegat en arc, presentant els 
caracters generics ja consignats ; essent la liur longitud quan esta 
completanenf deseurotll.ada d'uns vuit a deu mil.límetres. 

Ouel. - De color blauquinosa i de mig miLlímetre de diimetre 
escassameut. 

Biologia. - E l  cicle evolutiu del Balaninzls nucum és suma-' 
meat senzill. Apaeix  a la primavera l',adulte ; immediabament 
satisfi la seva necessitat d'alimeutar-se en l'avellaner si li és pos- 
sible, i a falta d'avellanes, en les cireres, pomes, peres, nous, etcete- 
rs, etc.. Seguidanieut té lioc la unió sexual i posta de l'ouet, do- 
nant origen ,a les petites larves que a fi de julio1 i primera quinzeua 
d',agost abandonen el fruit des de terra o en l'arbre, segons el1 hagi 
caigut o hi estigui adherit, i allí, sota terra, construeix un cabdell 
transformant-se en ninfa, per a convertir-sje en ILdulte a la prima- 
vera vinent. 

Costunis de l'insecte i desperfecles que ocksiom. - E l  Bala- 
ninus nucum o Diabló fa la. seva .aparició en: estat sadult,e a la 
primavera, segons tenim observat, sobre el terreny, en La Selva 
(Tarragona). 8 s  més o nrenys :avancada, segons les coinarques, i 
íntimament relacionada amb el curs de l'estació primaveral, perd 
normalment es distingeixeu els pritners insectes vers eis primers 
d'abril en els anys avancats o a primers de ruaig. En ,aqueisa epoca, 
després de l'eusopiment o somni hivernal, tenen vera necessitat de 
sati'sfer la seva fam i si I'aparició ha estat avancada, no estant sao- 
nat el fruit de l'avellaner, amb tot i ésser per el1 preferit, ataca llavors 
les cireres, pomes, peres o nous (fig. 6 i 7 ) .  Quan l'~ave1lana esta ja en 
vies de formació les ataca preferentmeut, originant div,ersos efectes 
segons t'eutat de desenrotllamient en que troba el fruit. H i  ha que dis- 
tingir dues maneres diferents d'atacs, aixd és, segons. sigui per ali- 
meutar-se o per 'a verificar la posta dels ouets. 

Quan el frui'd éc escessivameut tendre, quan encara na es t i  for- 



mada l'ametlla, si el Balaninus l'ataca queda mort i es despren de 
I'avellaner ; .altres queden adherits i ressecs, a v d h s  no una avellana 
sola, sinó tot el raim (floc). H i  hau afers i aqueixos són molt gneus, 
en que els atacs del Diabló es .dirigeix'en al peduncle, qudant  aquest 
completament perdut . 

Tots aquests atacs teneu lloc abans de 'a posta dels ouets, per 
més que llurs efectes no siguin' del tot visibles fins I1&poca més 
avau<;ad,a. 

iverificzda l'unió sexual, les fanielles ponen els ouets (Fig. 2 i 3). 
v a s  la primera quinzena de juny, q m n  l'avellana ha arribat a la 
meitat del sfeu desenrotllament. Aquest:a ope~ació mlereix preferent 
atenció per part de la  flemella, car s'ha pogut observar que es preocupa, 
en primer lloc, de quP no estigui nes4sec el fruit, ni que hi l~agi. cap 
altre ouet, ja que és sumrament dificil trobur dues larves en una ma- 
teixa avel&ana. 

Abans de depositar: I'ou que té d'e perpetuar I'especie, elegeix ella 
el fruit, com j.a havem consignat, reconeixent-lo minuciosament, i 
aleshores, valguent-se diel rostre i :apoiant les seves potes, treballa com 
si fos una barrina i poc a poc, donant voltes, amb el rostre fise, va 
foradant l'esclofolla de l'aveliaua encara poc consistent, pero, amb 
tot i el cuidado amb que verifica aquest acte, hi han vegades en 
les que tanta és la forca amb que treballa, i tanta la pressió de llurs 
potes, que al girar amb el rostge arquejat i en iensió, rellisca, que- 
dant penjat sense poder-se despendre, malint en tan incomoda posi- 
ció. Un,a vegada períoradsa l'esclofolla de I'avellana, lo que la feme- 
lla verifica generalment prop del naixemeut del h i t ,  i solament fins 
arribar a l'embolic de S~ametlla, tren el ros.ke i acostant la punta del 
veutre coufia l'ouet a I'avellana. Els  teixits initats  per la picada 
originen afluiment de saba hipertrofiant els subsegüents 1 tancarit la  
ferida. 

Uns vuit dies d'esprés neix la petita larva que sJal+menta del 
gra (ametlia) Sent una galeria (Fig. 4), avanpnt cada dia m& i més 
fin's que arriba al seu com~let  creixement, i sols queden lels excre- 
ments de l'insecte en I'interior d'e I'esclofolla originant una aparent 
maduració a v a n ~ d a  i la caiguda de les avellanes. 

E l  nombre d'ouets que pot pondre cada fernella és variable, ped ,  
amf, tot i ésser crescut, si en pon més d'un en un aa te i s  raim (floc), 
molt rarament ho fa en la mateixa avellana. 

Acabada la autrició de i'esclofolla per morir el fruit degut als 
atacs de la larva, aquest cau sbaris de temps, pero, estaut encara 



tendre I'esclofolla, amb les seves potents mandíbnles fa un fonat 
circul~ar de uns! 2 millímetres per on svrt a l 'esterio~ (Fig. j), lo que 
té lloc als quatre o cinc dies d'haver-se despres el fruit de l'arbre. 
Un cop abandonat el fmit  s'introdueix a t e m ,  fent una mena d'e 
cabdell, trausformant-se en ninfa fins que toma a apareiser a la 
primavera en estat perfecte tal i .com hem deixat consign,at ante- 
riorment. 

Importa en gran manera tenir present, car aix& és d'una gndn 
trascendencia per a s'ervir de guia m la campanya d'extinci6, que 
demés de les avellanes caigudes a tema,. bi han ra:ms de j o 7 ave- 
ll'anes en els qualsi hi han fruits saus i altres amh larves, bastani sola- 
ment que n'hi hagin dos sense atacar per a que s'aguanti tot el r a h  
(floc) en I'arbre, sortint d'allí la larva per a irivernar sota terra, con- 
tinuant el cicle evolutiu corresponent tal com ja s'lia indicat ante- 
riorment. 

Efectes de la plaga. - Quelcom s'ha cou,signat al tractar dels cos- 
tums de l'insecte, pero és convenient detallar-les més, per a que no; 
exiskisi dubte. Qui no coneix les corcades ! 

Durant la primavera, quan el seu fruit esta encara en vies de 
formació, quan encara no esta l'ametlla en estat lletós, el Diabld. 
no s'alimenta de les avellanes, pero si en forada algnna, qued,a res- 
seca i es mor. Si els atacs tenen lloc quan el seu fruit esta mig des- 
enrotllat, queda smb una col& emmorenida fosca, com xocolata, i 
per tant I'ametlla no és aprofitable. Si els atacs són posteriors, 
l'ametlla es desenrotlla, pero adquireix aquel1 gust amasgant tan 
característic, de tathom conegut. 

Per últim, si ataca al  peduncle del raim o punt d'unió de les 
avellanes amb #el di't peduncle, mor el r a i g  o floc, el que es despren 
amb gran facilitat així com els fruits dels qu,als el seient ha est,at. 
foradat. 

Ademés dels ~erjudicis ocasion~ats per I'insecte en aquesta pri- 
mera epoca de la seva vida, hi tenim d'afegir els que la larva dona- 
ria lloc per alimentar-se de l'ametlla deixant-la tota ella destruida, 
quedant solament en I'interior die 1'~esclofolla e16 seus excrements: 

(Fig. 5). 
Varietats que prejer& el Balaninus. - E l  Diabló té també 

certes ~referencies en els seus at,acs a I'avellaner, segons sigui l a  
varietat ; així, doncs, les varietats que segneixen, : Artell, Negrata, 
'C.@llut i Gironell són les, que. pel seu ordre; prefereix l'insecte. 
i que coincideix amb I'ordre en que fa l a  sevia aparició el seu fniit, 



lo que explica de sobres el fet encara que I'ordre de maduració sigui 
la Pinyolenca, Artell, etc., etc. 

Me& de lluita. - Moltíssims són els sisbemev que s'han p a t  
a prova per a lluitar contra el Balaninws nucum, pero pocs han estat 
els resultats obtinguts. 

La conducta a seguir per a la completa extinció de I'iusecte que 
ens ocupa cteu basar-se : 1.' E n  u n  estudi bioldgic sufic&wt qw ens 
permeti condker l'organització, vida i costums del parasit. , 2." En 
un coneixmeent conzplet de la planda que l'insecte ataca. 3.' E n  
un estudi de les relacions entre ll*ecte i la planta entre si i amb' 
el medi exterior, aixd és, terra i atmosfera. 4.t U n  estudi econbnzic 
del sistema que s'usi. Tot sistema que no s'apoii en les bases indi- 
cades ha d'ésser defectuós i de dubtós resultat sota el punt de vista 
tempeutic i econdmic. 

Abanc de passar endavant mirem si és possible classificar o agru- 
par els sistemies a seguir. L a  lluita contra el Batani% de llAveiia- 
ner, segons facilment e s  despren de les notes bioldgiques que deixem 
sentades, pot intentar-se en quiscun dels s m s  estats, aixd és : 

( a  Caca directa. 
I.".- En estat d'insecte) b Per emetz inanen t  amb parays .  

perfecte o adulte. j 

, ( G Amb sducions arsenicals. 

2."- En estat de larva.. . . . . . . Recollida d'avellanes caigudes i per 
producció de gasos tdxics. 

3."- E n  la forma de ninfa. - 

MEDIS PER A COMBATRE L'INSECTE ADULTE 

a) Caca directa. - Molts han estat els siistemes assajats amb 
més o menys resultats per a combatre l'individu addte, perd els 
principals són dos, aixd és, la c a p  directa, valent-se de teles apro- 
pi,ades i per medi de paranys emmetzinats d'una manera semblant 
al yeguit per Berlese per a combatre el Dacus oleae (bI0isra de l'oli- 
ver). Devem també citar el tractament amb solucions arsenicals.. 

E l  sistema de caca per teles o llen~ols és seguit amb relatiu Pxit 
en les províncies de Tarragoma i Barcelona, quiscune d1Ujtalc cam- 



panyes havem dirigit per~o~alment ,  pero resulta un sistema. de cost 

excessivament elevat i poc efectiu en la majona de les vegadades. La 
manera d'operar, no obstant, és molt senzilla : una brigada composta 
de 4 o 6 obrers, durant les hores del crepuscle, i millor a la matinad?, 
van seguint les línies, collocant les teles sostingudes d'aital manera 
que el pla que representa el Ilen<;ol o tina de lona de forma de rectan- 
gle i de tamany variable, s'apoia en un dels seus costats més llargs 
en terra i mantenint-se que1,com tirant, fa angle d'uns 35 o 40 graus 
amb el terreny. 

Es sacseja. fortament l'avellaner i els Balaninus cauen sobre la 
tela, recollint-los immediatament i guardant-los en un sac per a des. 
prés tirarlos a l'aigua bullenta o en una val1 amb cal$ en plena ebu- 
llició. Aquesta operació és factible quan hi ha un rodal1 sumament 
i'ntens, pero en general té I'inconvenient de la incomoditat i elevat 
preu. S'ha d'operar en les hores indicades, car quan el sol apareix 
el Diabló vola amb gran facilitat, essent materialment impossible re- 
collir-los, i encara s'ha d'afegir un antecedent m é ~ ,  que va ensenyar- 
nos la pi-bpia experiencia : a' les hores de forta mulladura és quan 
es c a p  tamb més facilitat Sinsecte. 

Quau solament hi ha algnn RaZaninus, sigui de& a ésser la pLaga 
poc estesa o que es tracti dels primers iudividus procedents de i'any 
anterior i que hagin aparescut avancats, el cost de l'operacib no esta 
compeusat pel nombre d'insectes recollits. 

b) Per &metzinavnent per nzedj de  #arhnys apropiats. - Fa ja 
temps que 'teniem noves d'baver-se assajat una mena de sistema Ber- 
lese consistent en collocar taronges partides emmtzinades, sospeses 
de les hranques dels avellaners i en elles, segons uoves, s'hi cacaven 
en grans quantitats els Balaninus. 

Des de les  rimer res noves ens va mereixer confianqa aquest sis- 
tema per haver estat el mateix seguit per nosaltres per a destruir 
vanes Cetonies que perjudicaveu a les plantes hortícoles i d'orna- 
mentació. Les notes que tenien recollides amb els resultats del sis- 
tema indicat eren poc fermes i molt contradictories. Era  el nostre 
proposit recórrer en breu temps I'espai invadit, recollint personal- 
ment tots els antecedents que fossin posible obtenir, per fer un es- 
tudi detallat i complet desvaneixent el sens nombre d'imonvenients 
existents. 

Comprengui's, doncs, amb quanta satisfacció varem rebre la' in- 
vitació del nostre company, don Jasep M.' V d s ,  que satisfent els 



anhels del Consell Provincial de Foment de Tarragona, va organitzar 
una excursió profitosa i de feconds resultats. Acompanyats per don 
Estanislau Tell, Comissari Regi, i dels Consellers don Ignasi Batlle 
i don Josep Roig, propietaris de la Selva del Camp, varem dirigir- 

nos al  aMas Ripoilo on ens esperaven entre altres agricultors, don 
Andreu Fortuny, observador intelligent, don F. Salvaté, etc., per ad- 
quirir antecedents que ens eren necessaris. Els Srs. Roig i Fortuny 
ens explicaren com el sistema de taronges emmetzinades havia donat 



resultats en les primeres experiencies practicades i com després, al 
generalitzar el procediment, va sobrevenir un fracas corollós. A 
bltims d'abril de 1916 varen co'locar-se qziatre mitges taronges em- 
metzinades arnb arseniat sddic en un presseguer proper a una plan- 
tació'd'avellaners del aMas Ripollo i havent-se estes una lona per així 
poder apreciar els insectes morts, se n'ambaren a recollir més de 500. 
Aquest'a experiencia va realitzar-se arnb 1 2  g r a m  d'arseniat sddic, 
faciiitat per la Farmacia, lo que ens fa suposar que es tracta d'arse- 
niat sbdic cristallitzat i químicament pnr. Amb tan afialagadors re- 
sdtats,  va estendre's la nova i no po'cs varen anar a Tarragona o a 
Reus, adqnirint arseniat comercial, resiiltant que el DiabEó no va 
tastar les taronges preparades arnb dit 'arseniat. E s  més, d x í  com 
I'adqnirit a la farmacia, i per lo tant m, en solucions al 12 %, i 
melassa matava les mosques, ~ s sa j a t  el comercial a dosis superiors no 
els feia res. 

Va fer-se altra experiencia, en mig de les taronges emmetzina- 
des amb l'arseniat comercial impur, i que refusaven els insectes, s'hi 
coilocaren taronges partides sense emetzinar,  les qnals immedia- 
tament s'ompliren de Bdaninus, demostrant aquest sol fet que els 
insectes fugen de les taronges les quals de manera evident es veuen 
preparades amb substancies polsoses que fan una capa més o mcenys 
consistent. Al nostre judici den fer-se de la manera que segueix : 
S'agafen les baronges, es parteixen en sentit perpendicular als grills i 
arnb un t r q  de filferra col.locat com s'indica en el dibuix correspo- 
nent (Fig. S) ,  es suspen la taronja a la que s'hi colloca 3 a 4 grams 
d'arseniat pur cristallitzat. Si s'hi posa també un poc de dqextrina, 
potser s'obtinguin millors resdtats. 

Pero no deu oblidjar-se que el Dkbló xarrnpa i s'alimenta de les 
taronges emmetzinades únicament en les epoques que segueixen a la 
sseva aparició a la primavera, fins i tant que les amllanes no adqui- 
reixen suficient creixen.ca, laixd és, fins a mitjans de maig, sense que 
poguem precisar temps fixe, que varia segons la comarca i en relacib 
arnb el curs de l'estació primaveral. Quan els avellaners estan en 
condicions p e r a  servir d'aliment al Balaninus, llavors essent ells els 
preferits, tant per a alimentar-se com per )a fer la posta, ja no pro- 
dueix efecte el sistema de les taronges. Resumint, creiem que el 
sistema de la taronja 6s molt apropdsit per a lluitar econdmicament 
contra el Diabló sempre que es faci campanya general i molt activa 
seguida d'una estreta vigilancia per a deturar possibles accidents i 



per emmetzinament, ja que les taranges són fruits molt coneguts per 
la camtall'a que d'una manera inconscient podria ésser víctima, la qual 
cosa de tot punt i necessiriament cQ1 suprimir. 

Per aixb ens proposem canviar les taronges per altres paranys 
apropiats, perb el seu assaig requereix temps del que per ara no podem 
dispwar. 

En posar les taronges procuri's que llurs gotes no toquin a les 
branqnes tendres de I'avellaner que per excesiva acides. causarien 
cremades en elles. Si en comptes d'atravessar pel seu eix la niitja 
taronja es coLloca el filferro com indica la lamina no existiri aquest 
perill. 

En la comarca de Fugarola don Faume Vila, va perdre un any 
el 80 per cent de la collita en una plantació d'uns 2,000 avellaners. 
R-eferent a 11esperi2ncia de les taronges emnzatzin?.d'es el dit senyor 
Vila, i don Jwep Giró Ferrer confirmaren tot l'observat ja en La  
Selv,a del Camp. 

fc) Amb solucions arsenicals. - Ean d'obtenir-se molts bons 
resultats mitjancant l'aplicació de pulveritzacions amb solucions ar- 
senicals als avellaners, des de l'aparició de l'insecte fins al mes de 
juny, que té lloc la posta d'ouets. Cal procurar dirigir les pulverit- 
zacions cap els cimarols i brots tendres. Com les referides solucions 
no consemn llur toxicitat sinó uns vuit dies1 corri ,a mhxim, cneiem 
necessari un tzactament setmanal si l'invasió del Diabló és, ben mani- 
festa, pera quan no tingui un caracter verament de plaga sera sufi- 
cient un tractament quinzenal. 

La  fbrmula que aconsellem és la de I'arseniat de plom, la qual 
donem tot seguit : 

Arseniat sbdic anhidre de 60 per 
A. -1 cent d'anhídrit ars2nic . . 200 grs. 

Aigua . . . . . . . . . 50 litres 

Aeetat neutre de plom . . . 600 grs. 

Aigua . . . . . . . . . 50 litres 

Per la preparar la dita solqció d'arseniat de plom, cal utilitzar 
atnells diferents pe r a  fer-hi apart les soluci<nis A i B que s'indiquen. 
Tot seguit i poc a poc, deuran barrejar-se tirant la solució B, d'acetat 
de plom sobre la primera A d'arseniat sbdic, i deura deixar-se de po- 



sar-hi més solució B quan una gota del precipitat blanc que es forma 
d'arseniat de plom, posada diutre d'un tub d'assaig juutament amb 
una solució de iodur potissic al  10 per 100 prengui coloració groga 
típica del iodur de plom que indica que tot l'arseniat ha estat utilitzat 
per a formar I'arseniat de plom i sols així pot formar-se amb l'ace- 
tat de plom la reacció del iodur de plom. S o t  seguit deu posar-s'hi 
aigua fins 100 litres. 

També podria utilitzar-se I'arseniat de cal: puix que és més 
econdmic, si bé és veritat que aquesta fdmula presenta iuconvenients 
que no té la de I'arseniat de plom. 

La dita fdrmula és : 

Arseuiat sddic anhidre de 60 per 100 . 150 grams 
Cal9 viva . . . . . . . . .  150 n 

Aigua . . . . . . .  50 litres 

En una portadora s'hi posa I'arseniat sddic i 25 litres d'aigua ; 
en una altra, i 25 litres d'aigua, formi's lleta'a de cal$ i barregi's la 
lletada de cal: amb la solució arsenical ben poc a poc i remenant, 
així qued,a formada la solució d'srseniat de cal: que és més barata que 
no la de l'arseuiat deplom, perd cdm hem indicat té aquesta fdrmul'a 
quelcom d'inconvenieut. En efecte, l'arseuiat disddic i la ilet de 
cal: al  reaccionar donen lloc a la formació de hidrdxit sddic o sigui 
sosa caustica que pot cremar les fulles i brots tendres quau s'apliqui 
a dosis altes, ademés. quan l'arseniat sddic és impur sigui per por- 
tar-hi sosa o clorur sddic, a l'acció de ia sosa procedent de la reacció 
s'hi ajunta l'acció de les impureses ocasionaut greus cremadures, com 
per desgracia ha sucoiit en aquests iiltims anys' durant els quals 
s'utilitzaren arseniats comercials de baixa g r a d d ó .  i m l t  im- 
purs' (1). 

( 2 )  un boa procediment de determinacib dc I'arseuic en un arseniat mmeicisl 6s en 
l'estat de riroersenint de maenesi. Les linies gcneiais d'aqueit metode s6n: pecipitar L'&"d 
srsenic de lii dissoluci6 de l'arseniat que s2analitza, ~ e r  la mixtura mnsnesinna, iecollir en el 
filtre 13msenint amanic m a g d s i ~  i per l'ncci6 d a  calor obtenir piiroarsenist magnesi. Del 
nes d'nquest per una relacid entre pesos moleculars facilment ssobtin&h el ver cent d'anhidrit 
nrsenic buscat. 

1.u practica d'acjuestes ooerncion. en un xic cuidados, segons  PO^ veure's en ela tiactats 
d'enblisis. 

EIs cloluri, es determinen trnctont la soluci6 de l'arienint comercial, acidulada amb Bcid 
nltiic, pel nitrat argentic (l%ríenint sbd'ic no precipita en soiuci6 &cidal. Del cloiur nrgentic 
que sobte, despies de dccantacib, rentnts i calcinuci6 es deduira pcr una propoicib e% per cent 
de clorurs ame eontingui l'arseniait sue s'ualitza. 

'rambc ~oden determinar-se els dorurs wr volumetria ~recipitsot la dissoIuci6 de clorurs 
per un exds de nitrat aigeniic i voloraot L'exds de plata aiegit Der una dissoItici6 titiilada 
dc siiliaiaour wtiisric o om6nic utilitunt c o 8  a indicad* una dissolucib d'elum de ferro. 



Les pulveritzacions cal fer-les des de l'aparició de I'insecte fins 
a1 moment en el qual desapareix, i un tractament cada vnit dies. 

Sis temu per a cornbatre l'insecte e n  estat de larva. - Fixant-nos 
en la biologia de l'insecte que ens motiva aquest treball eutreveiem 
la possibilitat de combatre'l procuraut la destrucció de les avellanes 
corcades. Sabem que a conseqüencia del creixement de la. larva o cuc 
i d'alimeutar-se de les ametlles caueu les avellanes contenint en- 
cara la larva en el seu interior ; als pocs dies, uns quatre o cinc, dei- 
xen la seva habitació per amagar-se sota terra, on sofreix la trans- 
formació en ninfa. Doncs, bé, si durant el temps de la caiguda d'a- 
vellanes (escombren) que dura un mes aproximadameut, s'establís un 
tendeig cada tres o qnatre dies recollint i cremant les ,aveILanes, se'n 
destrnirien gran nombre, contribuint d'una maniera notable a combatre 
la plaga ; pero aquest sistema relativament prictic i més econornic que 
el de la recollida de l'adulte amb llensols o teles idhuc té un petit de- 
fecte, no és complet tota vegada que si en un floc hi ha una o dues 
avellanes sanes per m& que estiguin les altres atacades no cauen les' 
malaltes i, per lo tant, queda persistent el principi per a l'any se- 
güent, pero avui com avui no devem despreciar aital sistema que 
deu mancomnn,ar-se amb els altres. 

Si es remogués la terra de lma plantació superfici'alment i es r e y é s  
amb sulfo-carbonat potis:sic, el gas snlfídric resultant podria asfi- 
xiar a un relatiu nombre de larves, pero no ens inspira coufianca 
aquest sistema. 

Manera de lluitar contra l'insecte m estat de ninfa.  - Solament 
s'aconsellen les injecuons de snlfnr de carbó valent-se del pal injec- 
tor Gastinne. Les dosis que es deuen .aconsellar són de 2 0  grams 
per metre qnadrat ; cal aplicar-lo amb precaució, doncs el sulfur de 
carbó és inflamable. Amb tota frauques,a tenim de fer avinent que, 
ni amb el snlfur de carbó a dosis més potents ni amb el carbur de calci 
per a produir sota terra el gas acetile, així com tampoc amb el s,ulfo- 
carbonat potissic havem 6btingut cap result,at positiu. 

S'aconsella la formació de formiguers, opera¿ió que ens sembla 
del cas, tant baix el punt de vista terap&ut'ic, com en l'agrolbgic, per 
!'influencia que té per al cultiu en modificar les propietats físiques 
i químiques de la tema vegetal. 

Prejudicis locals sobre el Diabló. - Una de les primeres preven- 
cions dels agricultors consisteix en creure que hi ha una planta nome- 
uad'a Juvenal en el país, en els fruits de l a  qual el Diabló hi pon els 
ouets, i en conseqüencia amb aquesta idea ensenyen una porció de 



ninfes semblants a les del Balaninus, pero no sóu de la mateixa es- 
pecie pels detalis adquirits. 

'I?ambé es creu, i encara entre pers80nes de gran cultura gene- 
ral i agrícola, que el Balaminus nucuuz 6s insecte xuclador. No, 
el Diabló mastega, per lo que té organitzat l"aparel1 de la boca, com~ 
es despren de la descripció detallada que del mateix h,avem donat,. 
pero, el sol fet de ficar el rostre dintre la cnm de les taronges, peres, 
pomes, etc., 6a tenir aquest convenciment. 

Els atacs a les cireres, nous, peres, pomes, etc., creuen molts. 
que és degut a que ponen els ouets quan lo que fan és alimentar-se dels. 
dits fruits, mentre les avellanes no estau encarma &esenrotllades su- 
ficieutment per a que puguin servir-los per a satisfer I'imperiosa 
necessitat d'alimentar-se després del somni o ensopimeut hivernal. 
Observats els fruits (fig. 6 i 7), i' després d'haver fet els treballs nteces- 
saris no es troba rastre del nou ésser, solament s'observa l'hiper- 
trofi,a del taeixit, corresponeut a la picada. 

Resumint. - Con1 Q resum de l'estudi bioldgic que acabem. de. 
fer i de les uostres propies investigacions per 0 lluitar amb Pxit con-. 
tra el Balaninus nucum o Diablú de l'avellauer, hem d'aconsellar lo  
que segueix : 

Primer. Pulveritzar amb solucions arsenicals, ja citades, el's 
avellaners, des de l'apaiició de I'iusecte fins cap al  mes de juny en 
que té lloc la posta d'ouets : fent els tractament cada setmana o cada 
quinze dies segons l'intensitat de l'invasió del Balaninus i proeurant 
sempre dirigir les pulveritzación cap els cimarols i brots tendres. 

Segon. Coblocar en  als arbres fruiters prdxirns a la planta- 
cid d'azellaners, principalma@ en les perergs i l>resseguers, aixi com 
també en algun avellaner, les nzitges tarongtds mmatzinades amb 
3 6 4 grams d'arsaniat so& cristailitzat pur i encara. millor afe- 
gint-hi, c m  ja hem dit, qwlconz d0 dextrina. 

E l  sistema dóna excel.lents resultats des de l'aparició del Balani- 
nus fins que i'avellauer serveix ' ~ e r  alimentar l'insecte, en el q u d  
cas s'estima més les avellanes que les taronges o altres fruits. 

Tercer. Procedir a. la. recollida d'avella*e's corcades que abaw 
de temps c a w  a. terra, establint par aixd un tendeig cada 3 6 4 d k .  

Quart. S i  com a complement volen fer-se for+nigulws, aixi com 
firocedir a la caca directa de l'adulte quan el fruit estd encara a con- 
dicions d'dimentar l'insecte, que és quan 61 s i s t e n ~ ~  de la. taronja no 
dóna resultats, creienz s'arribarh prop d'un total .&xtermini. 

Si els tractameuts sóu gene~als i es practiquen escrupulosament 



esperem que aviat ser& un fet la desaparició com a plage de l'insecte 
que ensocupa, conegut com ja bavem dit amb el nom vulgar de Diabló 
de l'avellaner. 

La transformació que ha anat sofriut la riquesa agrícola en els 
principals productes, mercPs a la decadencia de la riquesa vinícda, 
tota vegad, que lma prosperitat del moviment present, a nositx judici, 
no persistir&, va. obligar a molts agricultors a canviar les vinyes per 
plantacions d'ametllers i avellauers ; avui va prenent gran increment 
aquest últim fruiter, pero es troba detinguda, no ohstant, la seva 
&rea productiva per les plagues que l'ataqueu, principalmmt la que 
ha estat objecte del nostre estudi. 

Si contribuim a que desapamixi aques,t rezel de? moment confir- 
mant el triomf de l'esperit rural, que poques vegades s'equivoca, 
s'arrencarien en. part les vinyes, plantant olivers, ametllers i ave- 
Iraners, i combatent les sseves plagues contribuiríem al foment de la 
nostra agricultura patria. 


