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PART I: INTRODUCCIÓ A LES 

PLAGUES DE LA VINYA 



S’han comptabilitzat més d’un centenar d’insectes i àcars que poden atacar a la 

vinya, però d’aquests menys de la meitat es consideren  plaga seriosa. Cal dir a més, 

que no tots aquests insectes es troben arreu de Catalunya sinó que la seva distribució 

ve marcada pel tipus de sòl, clima, varietats de vinya utilitzades, localització de la 

finca i també per la taxa de parasitisme que aquestes plagues poden tenir per part de 

la fauna útil. Alguns, com la fil·loxera, són específics de la vinya i no poden viure 

en cap altre hoste; en canvi altres, com les caparretes, es poden alimentar de moltes 

espècies vegetals; se’ls anomena polífags. 

 

1. El paper de la fauna útil en el control de les plagues. 

La fauna útil o benèfica pot exercir en certs casos un control tal de la plaga que no 

calgui utilitzar cap altra mesura addicional per part de l’agricultor. Quan un 

depredador o parasitoid redueix la població de la plaga a pràcticament zero 

individus, això fa que ell no trobi aliment i en conseqüència provoca una elevada 

mortalitat en les seves poblacions. Els pocs organismes plaga que sobreviuen tornen 

a incrementar les seves poblacions fins assolir altra cop una densitat tal (nivell o 

llindar de dany econòmic) que provoca unes pèrdues econòmiques en el cultiu per 

reducció de la producció. Quan la plaga torna a ser abundant, els pocs individus de 

fauna útil que han sobreviscut tornen a incrementar-se, però sovint cal un cert 

temps, fins i tot anys, per que aquests individus tornin les poblacions plaga altra cop 

a prop de l’extinció. Com a conseqüència de tot això en el camp s’observen 

aparicions cícliques de la plaga, relacionades amb l’abundància o no de la fauna útil. 

A més del llindar de dany econòmic, en el control de plagues també s’utilitza el de 

llindar de tolerància, tractament o d’intervenció. Fa referència al fet que la 

mesura de control a aplicar té un cost; si aquest cost és superior al dany que pot 

provocar la plaga no seria rendible dur-la a la pràctica; per tant doncs només quan hi 

hagi una densitat plaga que provoqués un dany superior al cost de la mesura (llindar 

de tolerància) seria recomanable tractar.  

 

2. Mesures per al control de les plagues 

En el cas que la fauna útil no fos suficient per a mantenir les poblacions plaga per 

sota del llindar de intervenció, caldria l’aplicació d’altres mesures com a 

complement. Entre aquestes mesures tenim les següents: 

 



1. Control químic.  

Consisteixen en l’aplicació d’un producte fitosanitari. Actuen bàsicament sobre el 

sistema nerviós de l’insecte, impedint la transmissió de l’impuls nerviós entre les 

neurones.  Haurien d’ésser el més específics possibles per a la plaga i el més 

respectuosos possibles amb la fauna útil. A més, caldria aplicar-los a partir del 

moment en què el seu cost igualés les pèrdues econòmiques esperades en el cultiu 

per part de la plaga. 

2. Control biotecnològic. 

També anomenat lluita biotècnica. Consisteix en controlar la plaga utilitzant 

substàncies naturals presents en l’organisme plaga o en l’hàbitat on es troba aquest. 

Entre els productes disponibles tenim els plaguicides fisiològics, que són 

substàncies de tipus hormonal o similars que actuen específicament sobre certs 

aspectes de la fisiologia de l’insecte com l’embiogènesi, el procés de muda, la 

síntesi de quitina, etc., alterant-los i resultant letals per a l’individu. Les hormones 

són substàncies químiques que, segregades en les glàndules endocrines en 

microquantitats actuen com a reguladores dels seus processos vitals entre ells el 

creixement, mudes, metamorfosis, etc. Si coneixem la fisiologia de l’insecte a nivell 

bioquímic, la podrem manipular per a lluitar contra la plaga. Aquest productes són 

específics per a cada espècie i poc tòxics per al home, fauna útil, altres animals i 

medi ambient. En realitat s’utilitzen substàncies sintètiques mimètiques o similars a 

les naturals, ja que es coneix la seva estructura química. 

 Uns altres productes disponibles en el control biotecnològic i que han aparegut en 

els darrers anys en el mercat són les feromones. Les feromones són substàncies 

químiques volàtils que, segregades en quantitats ínfimes per l’organisme emissor, 

s’alliberen a l’ambient i influencien, a distància, el comportament d’individus de la 

mateixa espècie. Són segregades per glàndules exocrines i captades per l’olfacte del 

receptor, que sovint està situat en les antenes. Són molt especifiques i poden 

provocar diferents respostes en l’organisme receptor, d’aquí els diferents tipus de 

feromones: d’agregació, de dispersió, d’alarma, sexuals, etc. Donat a que es coneix 

la seva estructura química i moltes d’elles es poden sintetitzar, s’utilitzen per 

controlar certes plagues com el corc del raïm. 

3. Control cultural.   

Les feines mecàniques com el treball del sòl al principi de la primavera per exemple 

permet eliminar moltes males herbes i per tant redueix els llocs on es troben plagues 



com l’aranya, trips, .... en espera de passar a la vinya. A més, el treball del sòl pot 

destruir pupes, crisàlides o larves que passin l’hivern enterrades. En general les 

mesures de tipus cultural tenen una acció preventiva més que curativa i a més 

comporten beneficis complementaris com una millor infiltració de l’aigua, 

l’eliminació de les males herbes, etc. 

4. Control biològic i microbiològic. 

Consisteix en l’utilització d’entomòfags (paràsits i depredadors) i de patògens 

d’insectes (bacteris, virus, fongs, nematodes, etc.) per eliminar les plagues. Es crien 

els enemics naturals de les plagues en laboratori i s’alliberen en el medi per mètodes 

inoculatius o inundatius. L’organisme que es troba en l’actualitat operatiu en vinya 

és la bactèria Bacillus thuringiensis contra el corc del raïm. L’ús d’entomòfags i 

altres microorganismes com els virus està encara en fase d’estudi. 

 

3. El futur de la lluita contra les plagues de la vinya 

La tendència actual en la lluita contra les plagues de la vinya és dirigeix cap al que 

s’anomena control integrat. L’expressió lluita o control integrat va aparèixer en els 

anys 50 per expressar la necessitat d’integrar els diferents mètodes de lluita existents 

amb la finalitat d’evitar , en la mesura del possible, els problemes que ocasionava la 

lluita química indiscriminada (aparició de resistències, destrucció de fauna útil, 

contaminació ambiental, residus en els aliments, etc.).  

Actualment s’està passant del concepte de “lluita o control de plagues” al de 

“maneig de plagues” o “protecció integrada”. La FAO defineix la Protecció 

Integrada com aquell sistema de protecció contra els enemics dels cultius que, 

tenint en compte la dinàmica de les espècies considerades, utilitza tots els medis i 

tècniques apropiats i de la forma més compatible possible, amb la finalitat de 

mantenir les poblacions de les plagues a un nivell suficientment baix per a què les 

pèrdues ocasionades siguin econòmicament tolerables. La UE defineix Protecció 

Integrada com l’aplicació racional d’una combinació de mesures biològiques, 

biotecnològiques, químiques, de cultiu o de selecció de vegetals, de manera que la 

utilització de productes fitosanitaris químics es limiti al mínim necessari per 

mantenir la població de la plaga a nivells inferiors als que produirien danys o 

pèrdues inacceptables des d’un punt de vista econòmic. 

 



Com es pot veure no es tracta de cap nou mètode revolucionari sinó una 

racionalització dels mètodes existents, donant preferència als naturals, limitant les 

intervencions químiques i tractant de comptabilitzar les raons econòmiques amb les 

ecològiques i toxicològiques. En resum, els programes de protecció integrada es 

basen en aquests tres pilars: 

*) Avaluar el risc abans d’emprendre una acció. 

*) Emprendre una acció només si és necessari. 

*) Elegir el mètode o mètodes més adequats entre els disponibles. 

 

En moltes àrees de vinya, la protecció integrada contra plagues gira a l’entorn del 

control de les arnes (“polillas” en castellà) i concretament de la Lobesia botrana o 

corc del raïm, ja que és considerada la plaga més important de la vinya per extensió 

i magnitud dels danys. Junt amb les arnes, hi ha altres plagues (Taula 1) que 

normalment són secundàries però que en certs llocs i segons l’any poden tenir un 

caràcter més protagonista, com són el cotonet (Planococcus citri), el mosquit verd 

(Empoasca sp.), els àcars tant eriòfids (Eriophyes vitis) com tetraníquids 

(Tetranychus urticae, Panonychus ulmi), diverses erugues de noctuids que 

s’alimenten de brots joves, l’escarabatet o blaveta (Haltica ampelophaga), la 

castanyeta (Vesperus sp.), els trips (Frankliniella occidentalis, Drepanotrips reuteri) 

i els dípters que ataquen el fruit (Ceratitis capitata, Drosophila sp.). Malgrat això, 

les arnes ocupen el lloc central en les intervencions fitosanitàries contra plagues en 

la vinya i d’aquí que se les consideri plaga-clau de la viticultura. A part d’elles, 

enfermetats com el mildiu, la cendrosa i les podridures són també molt freqüents i 

importants de manera que es pot afirmar que els tractaments fitosanitaris en vinya 

giren a l’entorn d’una plaga (Lobesia botrana) i tres o quatre enfermetats (mildiu, 

cendrosa, botritis, etc.). 
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Taula 1. Taxonomia dels principals artròpods d’interès en viticultura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PART II : ELS INSECTES 



1. ORDRE LEPIDÒPTERS 
 

1.1. Introducció als corcs del raïm 
 

Anomenem corcs del raïm a tots aquells lepidòpters de la família Tortricidae i Piralidae 

les larves dels quals s’alimenten dels grans de raïm. Entre les espècies més importants 

tenim Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella, Eulia pulchellana i Cryptobables 

gnidiella. La primera d’elles és la causant dels danys més importants a la vinya.  

Els corcs del raïm es consideren plagues clau de la viticultura mediterrània i mundial 

degut a què:  

1. El seu atac origina ferides que són vies d’entrada pels patògens que 

ocasionen podridures (bacteris, fongs). Molts cops les podridures són 

considerades danys indirectes dels corcs. 

2. El tractament contra els corcs indirectament també permet controlar altres 

plagues de la vinya. 

Actualment els atacs d’aquests corcs estan més o menys estabilitzats, amb les naturals 

fluctuacions anuals degudes als factors biòtics i abiòtics. 

Diferencies morfològiques entre els corcs del raïm: 

• Lobesia (=Paralobesia) viteana. És l’homòleg de L. botrana a Amèrica. 

• Lobesia botrana. Els adults són unes papallones d’uns 6 mm de llargada i 11-13 mm 

d’ample amb les ales amb taques fosques alternades amb zones més clares. Les 

larves tenen el cap marró clar, l’escudet protoràcic de color fosc i moviments molt 

vius. Presenta 3 generacions anuals. 

• Eupoecilia (=Clysia) ambiguella. Els adults es diferencien de L. botrana en què les 

ales presenten una banda de color fosc transversal. Les larves tenen el cap fosc i 

presenten moviments lents. Habita en àrees més humides que L. botrana i només té 

2 generacions. 

• Eulia pulchellana. Polífag (fruiters, forestals, conreus herbacis). Els adults són més 

grans que L. botrana (12 a 17 mm d’ample), amb ales ocre clar i una banda 

transversal marró. Les larves són de color verd clar i de 15 a 18 mm. Té de 2 a 4 

generacions l’any depenent de la climatologia. 

• Cryptobables gnidiella. Els adults tenen les ales gris-marró. La larva, de fins 8 cm, 

és de color variable amb dues línies longitudinals fosques. 



1.2. EL CORC DEL RAÏM (Lobesia botrana) ("polilla del racimo") 
 

1.2.1. Distribució. 

Es troba en tots els països de la conca mediterrània excepte les Balears i Sardenya. 

També a Kenya, Etiòpia i el Japó (fig. 1). A la península la plaga està estabilitzada (no 

s'expandeix). Les àrees més afectades són València, Catalunya (litoral mediterrani), una 

part d'Extremadura, Aragó, Rioja i Andalusia. Al nord no es troba (fig.2). El clima fred i 

humit no és favorable per a la Lobesia, millor el clima sec i càlid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.2.- Cicle biològic 

L.botrana hiverna com a crisàlide en diapausa principalment a l’escorça dels ceps però 

també amagada al terra, en la fullaraca, etc. En aquest període hivernal hi ha una 

elevada mortalitat hivernal (60 –90 %) per parasitisme (fongs, insectes himenòpters com 

Dibrachys affinis). La diapausa es va eliminant gradualment i els primers vols dels 

adults tenen lloc al maig-abril o inclús a principis de maig, segons les condicions 

climàtiques. Els vols dels adults són al capvespre, des de l’inici de la posta de sol fins 

que es fa fosc; de dia estan amagades entre les fulles i els raïms. Normalment, els 

primers en volar són els mascles. Els adults adquireixen la maduresa sexual als pocs 

dies de l’emergència i els mascles busquen les femelles atretes per les feromones 

sexuals emeses per aquestes.  

Els ous els posen aïlladament (50-80 ous en 6 dies) sobre els botons florals, 50-60 ous 

per dia. Triguen de 3 a 5 dies en eclosionar. La larva deambula unes hores per sobre 

dels botons florals fins que penetra dins d’un d’ells, menjant-se els estams i l’ovari. 

Això ho fan en varis botons, els quals els uneixen per fils sedosos. La durada de la fase 

larvària és de 20 a 30 dies, amb 4 mudes. Després, crisalida entre els plecs de les fulles 

o entre els raïms principalment. Entre uns 5 i 10 dies més tard surten els nous adults de 

2ona generació que repeteixen el cicle però ara posen els ous damunt dels raïms. 

Normalment hi ha una tercera generació, les larves de la qual també s’alimenten dels 

raïms. Hi pot haver una quarta generació en anys molt càlids, però degut a l’arribada de 

l’hivern i els freds no serà completa. 

La primera generació és antòfaga (s’alimenta de flors) i no provoca danys importants 

donat a l’alt nombre de flors que fa la vinya; a més, es recomana no aplicar productes 

per evitar afectar a la fauna útil que hi pugui haver. La segona i tercera generació (i 

també si hi ha quarta) són carpòfagues (ataquen el fruit) i són les que provoquen 

importants danys econòmics i contra les que cal fer  tractaments. 

 

1.2.3.- Mètodes per al seguiment de les poblacions. 

El seguiment de les poblacions es pot realitzar sobre els adults, els ous o les larves 

mitjançant: 

• Elaboració de les corbes de vol dels adults mitjançant el recompte dels individus 

capturats en les trampes. 

• Recompte dels ous dipositats pels adults. 

• Recompte de les penetracions de les larves en els raïms. 



 

1. Seguiment de les poblacions en fase adulta. 

Pel seguiment dels adults s’utilitzen la captura en trampes. Tipus de trampes: 

- Trampes lluminoses. Al capvespre, quan volen les papallones, un focus de llum 

les atreu i cauen dins d’un recipient. Aquestes trampes no són específiques de L. 

botrana, ja que atreuen tots els insectes d’hàbits crepusculars; per això quasi no 

s’utilitzen. 

- Trampes sexuals. Consisteixen en un difusor impregnat de feromona sexual 

sintètica que atreu els mascles i que es situa damunt d’una superfície enganxosa o 

un recipient i es penja del cep. Setmanalment es fa un recompte dels individus 

capturats i s’elabora la corba de vol (captures/temps). Es col·loquen a partir de 

l’inici de la brotació del cep i separades uns 50 metres entre elles. 

- Trampes alimentàries. Consisteixen en una bateria de recipients col·locats 

perpendicularment al vent dominant amb un líquid atraient compost per una barreja 

de vi, vinagre i sucre amb aigua o suc de pera diluït. Atrau mascles i femelles, però 

té interferències sobretot d’abelles. 

 

S’han fet estudis comparatius per veure de quines trampes són millors per detectar 

els adults. Normalment les trampes sexuals detecten bé tots els vols, sobretot el 1er, 

mentre que les trampes alimentàries detecten bé el 2on i 3er (els que tenen importància 

econòmica, com veurem) però no el 1er ni el 4rt (si n’hi ha). Degut a això es recomana 

seguir tots els vols amb trampes sexuals i complementàriament el 2on i 3er vols amb 

trampes alimentàries, com a factor de seguretat. 

Cal ressaltar que els trampes només donen únicament una idea de l’evolució de les 

poblacions i no dels danys que poden ocasionar. No hi ha una relació directa entre 

nombre de captures i dany previsible. Les captures d’adults depenen de la situació de la 

parcel·la, la topografia del terreny, les condicions climàtiques, la competència amb 

altres atractius naturals, etc., i la fecunditat dels adults i la supervivència dels ous depèn 

a la vegada de factors climàtics i de factors biòtics. 

 

2.  Seguiment de les poblacions en fase d’ou. 

El recompte directe d’ous en els grans de raïm ens indica el moment en què l’insecte 

realitza l’ovoposició. Aquest moment és de gran importància ja que, com veurem 

posteriorment, és quan s'han de realitzar els tractaments químics. El recompte d’ous pot 



ser dificultós i pesat degut al seu petit tamany (1 mm) i a que poden estar amagats 

darrera dels grans, per exemple. Això fa que sovint hi hagi un error per defecte en el 

recompte. 

Per a la primera generació cal iniciar els recomptes quan la vinya es troba en l’estadi H 

(botons florals separats); per a la segona i tercera generació, una setmana després del 

màxim de la corba de vol. 

 

3. Seguiment de les poblacions en fase de larva. 

El seguiment de les poblacions en fase de larva es realitza per recompte directe de les 

penetracions; s’observa si hi ha grans de raïm amb forats i es compten. La finalitat 

d’aquest seguiment no és determinar quan cal tractar, ja que les larves ja han penetrat i 

han fet el dany, sinó per determinar l’efectivitat del tractament químic i/o saber el nivell 

real de població plaga. Per això es fa el recompte uns 10-15 dies després d’haver fet el 

tractament.  

 

En tots els recomptes visuals directes cal observar 100 raïms ben desenvolupats, 

preferentment situats a l’interior de la vegetació, a raó d’1 raïm/cep mitjançant un 

mostratge sistemàtic o a l’atzar de la parcel·la.  

Un cop fet aquests mostreigs, s’expressa el nivell de població plaga existent mitjançant 

algun d’aquests índexs:  

• Nivell de captures d’adults (captures/dia o setmana). 

• Densitat de població larvària (larves/100 raïms). 

• Intensitat de dany (penetracions o grans afectats/100grans). 

• Freqüència d’ocupació (% raïms afectats). 

 

1.2.4.-  Acció dels factors biòtics sobre la plaga. 

Temperatura, humitat i fotoperíode són els 3 principals factors abiòtics que 

condicionen el cicle de desenvolupament de l’insecte i, per tant, la durada i el nombre 

d’efectius de cada fase i el nombre de generacions anuals. La temperatura condiciona el 

nombre de generacions de L. botrana (els insectes no poder regular la Tª) i la 

supervivència dels ous (altes temperatures poden assecar-los). La humitat relativa 

condiciona la supervivència dels ous (Hrel baixes poden assecar-los).  El fotoperíode 

condiciona el nombre de generacions de L. botrana (quan s’escurça el dia l’insecte entra 



en diapausa). Les temperatures extremes entre les quals els insectes poden 

desenvolupar-se (llindars de desenvolupament) es presenten en la taula 1. 

 

 

Llindar superior 35ºC 

Òptim de desenvolupament 25ºC 

Llindar inferior 10ºC 

H rel òptima 40-70% 

 

Taula 2. Llindars de desenvolupament de L. botrana 

 

 

Degut a la relació que existeix entre la velocitat de desenvolupament de l’insecte i la 

temperatura, s’ha intentat modelitzar el seu cicle a fi de predir en quina fase es pot 

trobar l’insecte en un moment determinat. Els models es basen en el càlcul de les 

integrals tèrmiques (Σtemp mitjanes diàries per sobre de 10ºC) per a cada fase de 

desenvolupament i també utilitzen altres paràmetres addicionals per ajustar els càlculs si 

es vol un model predictiu més exacte. Entre aquests paràmetres n’hi ha de fixes (període 

d’ovoposició, duració de la posta, etc.) i de variables (índex de posta segons la 

temperatura, absència de posta segons la humitat relativa, el fotoperiode que condiciona 

la inducció a la diapausa).  

 

1.2.5.- Acció dels factors biòtics sobre la plaga. 

• Els depredadors. Com a depredadors de L. botrana s’han citat 10 espècies 

d’aranyes i 21 d’insectes, destacant entre aquests diversos neuròpters (especialment 

crisopes) i coleòpters (coccinèlids o "marietes", caràbids o "escarabats", clèrids i 

malàquids). Actuen durant la primavera i l’estiu i la seva acció sembla ser molt 

limitada. 

• Els parasitoids. S’han trobat un centenar d’espècies, de les quals 4 són dípters 

(taquínids) i la resta himenòpters (principalment icneumònids). 

• Els patògens. L. botrana pot ser atacada per fongs, bacteris, protozous o virus. Si el 

final de l’hivern és plujós i atemperat el nombre de crisàlides hivernants atacades 

pels fongs pot arribar a ser del 30%. El bacteri Bacillus thuringiensis pot atacar de 



forma natural, però té poca incidència a no ser que s’apliqui com a tractament 

terapèutic. 

L’acció dels factors biòtics és, en general, reduïda i només pot tenir una certa 

importància durant la fase de crisàlida hivernant. 

 

1.2.6.- Llindars de tolerància o intervenció. 

Per regla general, la primera generació no es tracta degut a: 

a) No afecta la fauna útil. 

b) L’eclosió dels ous és molt esglaonada (⇒ necessitat de més d’un tractament). 

c) La repercussió sobre la collita és mínima. 

Es tracten la segona i tercera generació i els llindars solen variar entre: 

- raïm de taula: 1-3% de raïms afectats  

- raïm per vinificar: 5-25% (2-20 larves en 100 raïms) 

Són valors molt orientatius. El moment en què cal utilitzar els llindars és el moment 

d’inici d’atac, abans de què es produeixi el dany, i en aquest moment és difícil de 

preveure quin serà el dany final ja que dependrà de les condicions climàtiques i del seu 

efecte sobre la plaga. A més, el llindar també dependrà de la quantitat de collita 

esperada, del preu del raïm, el cost del tractament, etc. Tot això fa que sigui difícil de 

predir el dany final en el moment en què s’han d’utilitzar els llindars. 

Aquestes incerteses s’han intentat salvar establint una relació 1:3 ó 1:4 entre l’atac als 7-

14 dies del màxim de la corba de vol i l’atac final i així fer operatius els llindars, però 

totes aquestes aproximacions el que fan és augmentar els errors i les imprecisions d’uns 

valors ja de per sí prou imprecisos degut a com s’han calculat. De fet, la metodologia 

per determinar el grau d’atac final a partir del grau d’atac inicial està verda ⇒ la 

utilització dels llindars per a la 2ona i 3era generació de la plaga té un valor relatiu.  

En la pràctica, en les zones on L. botrana està establerta es fa una lluita preventiva 

contra les generacions carpòfagues prescindint del llindar de tolerància. Les 

observacions i controls es dirigeixen més cap a determinar amb precisió el moment 

òptim d’intervenció segons l’evolució fenològica de la plaga i el tipus d’acció del 

producte escollit. Això no vol dir que els llindars no siguin útils. En casos, concrets 

poden ser-ho i a més tenen un indubtable valor orientatiu. En els llocs en què la plaga és 

ocasional cal fer un seguiment del nivell de població; normalment, per raons de 

seguretat, es tracten també. 

 



1.2.7.- Estratègies de defensa 

• Lluita química convencional. Actualment la defensa contra la plaga es basa en els 

insecticides químics convencionals. Malgrat el risc que comporten, si s’utilitzen 

adequadament poden ser un model d’eficàcia i rendibilitat. 

• Lluita microbiològica, amb preparats de Bacillus thuringiensis. 

• Lluita biotecnológica amb reguladors de creixement d’insectes, alteradors de la 

síntesi de quitina o per confusió sexual. 

El segon i tercer mètodes (exceptuant la confusió sexual) ja són operacionals i es poden 

assolir eficàcies semblants al primer. La confusió sexual està en fase d’estudi. 

En la figura 3 es presenten les diferents estratègies de defensa i la seva relació amb 

l’estadi de desenvolupament de la plaga. 

 

La  lluita química convencional 

• Productes a utilitzar. 

Els productes recomanats per lluitar contra L. botrana així com les seves 

característiques es presenten en les taules 3 i 4. Terminologia: 

o Acció larvicida de xoc: edat de les erugues que és capaç de controlar. 

o Persistència: nombre de dies què dura l’acció insecticida. 

L’acció que alguns plaguicides poden tenir contra altres plagues, amb la finalitat de 

combatre-les simultàniament, es presenta en la taula 5. 

Els efectes secundaris que els plaguicides poden tenir sobre la fauna útil es 

presenten en la taula 6.  

• El moment d’aplicació (figura 3): 

És molt important determinar de forma precisa el moment de l’aplicació del 

plaguicida en funció del cicle biològic de la plaga i de les característiques del propi 

plaguicida. L’estadi de desenvolupament de l’insecte el sabrem mitjançant les corbes de 

vol per captures amb trampes, junt amb el control d’ous i larves per observació directa. 

La majoria dels plaguicides són larvicides pel que el moment més idoni de 

tractament és quan ja ha tingut lloc part de l’ovoposició i s’estan iniciant les eclosions 

dels ous (tractament preventiu).  En aquest moment les larves són més sensibles i 

encara no han fet dany. Normalment, amb una o dues aplicacions és suficient, tant per a 

la 2ona com per  a la 3era generació. Si no s’arriba a temps de fer aquest tractament 



preventiu, caldrà fer un tractament curatiu, però tenint present que ja hi hauran ferides 

en els raïms i que no s’eliminarà el desenvolupament de les podridures. 

 

En el cas de raïm per vinificació en moltes finques s’usa una estratègia curativa, fent 

un tractament per a cada generació carpòfaga. 

• Aspectes a tenir presents : 

En vinya està prohibit d’aplicar insecticides de categoria C (tòxics). 

Evitar al màxim l’ús d’insecticides d'ampli espectre. 

Utilitzar productes poc residuals, principalment en el cas de raïm per vinificació. 

Fer rotació de matèries actives per  evitar l'aparició de resistències. 

Vigilar les possibles fitotoxicitats dels productes amb les varietats. 

 

 

 

Taula 3. Productes recomanats per al control de L. botrana 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Taula 4. Característiques dels principals plaguicides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Taula 5. Acció contra altres plagues dels plaguicides recomanats contra L. botrana.



Taula 6. Efectes sobre la fauna útil dels plaguicides contra L. botrana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La lluita microbiològica 

La lluita de tipus biològic que actualment està operativa consisteix en l’utilització de 

preparats del bacteri Bacillus thuringiensis en forma de pols o per polvorització. Pot 

ser tan eficaç com el tractament químic si s’utilitza bé. No té acció de xoc, pel que 

només afecta a les larves acabades de néixer (figura 3). Penetra per ingestió. La seva 

persistència és baixa (8-12 dies) ⇒ calen 2 tractaments per generació per cobrir tot el 

període d’emergència larvari. Requereix temperatures > 20ºC, per això no es pot 

utilitzar en la primera generació ( perquè llavors hi ha Tª<20ºC ). 

S'estan estudiant l’eficàcia dels baculovirus, però són molt cars, de baixa persistència i 

cal repetir moltes vegades el tractament. 

 

La lluita biotecnológica 

La lluita biotecnológica es basa en combatre la plaga per mitjà de substàncies naturals o 

bé sintètiques però similars a les naturals presents en l’insecte o en l’hàbitat on es troba 

aquest. 

1. Reguladors de creixement. 

• Mimètics de l'hormona juvenil: Fenoxicarb. Actua com a ovicida sobre ous de 0-

2 dies. Persistència: 10-14 dies ⇒ calen 2 tractaments/generació. 

• Mimètics de l'ecdisona o precocens: Tebufenocide. Actua per ingestió en fase 

larvària. La seva acció consisteix en accelerar la muda provocant un seguit 

d’anormalitats que acaben provocant la mort de l’insecte. La larva deixa 

d’alimentar-se en 24 hores i es mor als 2-4 dies. Persistència 14 dies. 

2 Inhibidors del creixement o pertorbadors de la síntesi de quitina. 

• Flufenoxuron. Actua com a ovicida a l’inici de l’embriogènesi (ous < 2 dies) i 

també com a larvicida. Actua per contacte e ingestió. Persistència 21 dies. Acció 

secundària sobre àcars.  

Tots aquests productes poden tenir una eficàcia comparable a la dels plaguicides 

convencionals, són de baixa perillositat per a l’home i animals i són respectuosos amb la 

fauna útil però: 

a) cal determinar amb molta exactitud el moment de l’aplicació ⇒ cal un 

seguiment minuciós del cicle de la plaga (figura 3) 



b) tenen una molt limitada acció de xoc sobre les larves ⇒ tenen menys flexibilitat 

en la seva aplicació 

c) cal mullar bé els raïms, bé perquè són ovocides i els ous són immòbils o bé 

perquè són larvicides i actuen per ingestió. 

 

Fig. 3. Exemples d’estratègies de lluita segons el producte utilitzat 

 

3.- Confusió sexual. 

L’objectiu és que el mascle no pugui localitzar la femella, no es produeixi aparellament 

i, en conseqüència, hi hagi una disminució de les poblacions. Per a aconseguir això, es 

s'inunda tot el camp amb un núvol de feromona sexual sintètica per mitjà de molts 

difusors de forma que desorienta els mascles i els impossibilita localitzar la femella. S 

col·loquen uns 200-300 difusors immediatament abans o a l’inici del 1er o 2on vol sense 

necessitat de seguir amb tanta precisió el cicle de l’insecte com requerien els anteriors 



mètodes biotecnològics. No obstant, té un seguit de limitacions com que cal partir d’una 

població plaga poc elevada, que els camps tinguin una certa extensió (unes 10 ha. 

mínim) i el seu elevat cost. Per observar una reducció de la densitat poblacional de 

plaga cal aplicar aquest mètode varis anys consecutius. 

 

 

1.3.- EL PIRAL (Sparganothis pilleriana)  
 

El piral és un lepidòpter de la família dels tortrícids, extés sobretot per Castella-La 

Mancha i Castella-Lleó. 

 

1.3.1.- Morfologia 

Adult: de 1-1,5 cm, color marró, amb un "rostre" característic (= perllongació del cap, 

morro). 

Ous: ooplaques en l’anvers de la fulla, de color verd clar evolucionant cap a marró. 

Larva: de color groc-verd intens, mesura 2,5cm de llargada. 

 

1.3.2.- Cicle biològic 

Té una sola generació a l’any. Passa l’hivern en forma de larva neonata dins d’un capell 

sedós en l’escorça dels ceps. A la primavera (des de la sortida de les primeres fulles en 

el cep fins la floració) abandonen esglaonadament l’amagatall i s'alimenten de les fulles. 

És ara quan fan els danys més importants, en alimentar-se de fulles joves en el període 

de brotació). Pupen a les fulles i al juny surten els adults, els quals fan la posta a 

l’anvers de les fulles. Les larves s’amagaran fins la primavera següent. 

La meteorologia, així com els parasitoids i depredadors poden afectar molt la 

supervivència de les larves de primer estadi  (80% de mortalitat). 

 

1.3.3.- Simptomatologia 

Fulles mossegades i amb forats, amb la part mitja i final doblegades i com a enganxades 

per sedes. Això fa que el revers quedi més visible i la vinya agafi una tonalitat platejada.  

 



1.3.4.- Seguiment de la població 

Es recomana fer el seguiment de la població en el moment de la posta, ja que les 

ooplaques es veuen molt bé; si observem que un 5% dels ceps tenen una mitjana d’1 

ooplaca de tamany mitjà o gran (60-100 ous) caldrà fer un tractament d’hivern. 

Hi ha la possibilitat de fer el seguiment de corbes de vol mitjançant trampes sexuals o 

alimentàries (suc de pera + vi) o bé en primavera mostrejar setmanalment a la recerca 

d’erugues. 

 

1.3.5.- Control 

Cal respectar la fauna útil: 

• no tractant contra la 1ª. Generació de L. botrana, 

• fent tractaments d’hivern contra els ous, a base d'oleofosforats (oli+metidatió, 

oli+metil paration en raïm de taula) 

• si es fan tractaments en vegetació activa : triclorfó, fenitrotió, clorpirifos.  

 

 

1.4.- CUCS GRISOS (vàries espècies: Agrotis sp. i altres) 
 

Són plagues molt polífagues (horta, fruiters) i estan exteses per tota la Península Ibèrica. 

 

1.4.1.- Morfologia 

Tenen forma de mitja lluna (també s'anomenen rosquilles perquè s'enrosquen) i són 

bastant grans (2,5cm de llargada i amb un diàmetre com el del dit petit de la mà) i de 

color gris. 

 

1.4.2.- Cicle biològic 

 El cicle biològic és variable segons les espècies però solen passar l’hivern enterrades a 

uns 10-12 cm en forma de larva. A la primavera les larves s’enfilen als ceps i 

s’alimenten dels brots i les fulles de dia i de nit romanen a uns 2 cm sota terra. A 

principis de l’estiu surten els adults de les crisàlides del sòl que són d’hàbits nocturns i 

posen els ous en el sòl o en el revers de les fulles de males herbes. Tenen una o més 

generacions l’any depenent de l’espècie i les condicions climàtiques. 

 



1.4.3.- Simptomatologia. 

Brots amb mossegades en forma de mitja lluna. Fulles rossegades respectant els nervis. 

 

1.4.4.- Control 

Aplicar un insecticida granulat al sòl contra les larves (clorpirifos, etc.). 

 



2. ORDRE HOMÒPTERS  
 

2.1.- ELEUCANI (Eleucanium corni). 
 

Juntament amb el cotonet (veure següent punt) són les caparretes més comuns de la 

vinya. E. corni és molt polífag, també ataca la prunera, el cirerer, l’albercoquer, el 

noguer, l’avellaner, i el corner (Cornus sp.). 

 

2.1.1.- Cicle biològic. 

Passa l’hivern a l’escorça dels ceps com a larva de 2on. estadi. A la primavera 

evoluciona cap a adult, se'n va als brots tendres i es fixa al revers de les fulles. La 

femella posa els ous durant varis dies des de maig fins a juliol, aleshores mor i queden 

els ous al seu interior, protegits. Surten les larves que van cap al revers de les fulles on 

passen l’estiu. Aquestes joves larves poden ser transportades pel vent llargues 

distàncies. A finals d’estiu se’n van cap a l’escorça per passar l’hivern. Els primers 

estadis larvaris són mòbils. No els últims ni l’adult. 

 

2.1.2 Danys. 

Debilitament de l’arbre; presència de negreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4. Eleucanium corni 



2.2.- COTONET (Planococcus citri)  
 

És una espècie molt estesa per totes les zones tropicals i subtropicals del món. És molt 

polífaga i ataca sobretot a cítrics i a la vinya i també a algunes ornamentals com el 

baladre, xiprers, ficus, gerani, etc.. En vinya és perjudicial sobretot en parres de Múrcia 

i Almeria. 

 

2.2.1.- Cicle biològic 

Hiverna a l’escorça dels ceps en qualsevol estadi (secreten uns filaments cotonosos per 

protegir-se). Passa per 3 estadis larvaris abans d’arribar a adult. Les larves tenen 

tendència a col·locar-se sota el raquis del raïm, entre dos grans en contacte o en la zona 

de contacte entre fruit i fulla. Pot tenir fins a 6 generacions/any, amb un gran 

solapament d’estadis de desenvolupament. Tots els estadis són mòbils. És el principal 

problema del raïm de taula. 

 

2.2.2- Danys de l’eleucani i cotonet 

S’alimenten del floema, pel que produeixen bastant melassa sobre la qual s’instal·la la 

fumagina o negreta. Debiliten el cep per l’extracció de saba. En el cas del cotonet es 

veuen en els raïms unes masses cotonoses blanquinoses originades per la caparreta. 

 

2.2.3.- Control de l’eleucani i cotonet 

Es pot fer en dos moments: 

• a finals d’hivern amb un oleofosforat. 

• a l’inici de la primavera quan van cap a les fulles i coincidint amb l’inici de la 

segona generació de L. botrana.  Diazinó, Fenitrotió, Clorpirifos. 

 

 

 

 

 

 

      Fig. 5. Planococus citri 



2.3.- FIL·LOXERA (Daktulasphaira vitifoliae) 
 

Nomenclatura antiga : Phylloxera vastatrix, viteus vitifoliae. 

Procedent de Nordamèrica, es va introduir a Europa el 1860 i el 1876 va arribar a 

Espanya per on es va propagar per tot el país en 25 anys. Va provocar la reducció a la 

meitat de la superfície cultivada de vinya. Actualment, excepte Canàries, la fil·loxera 

està estesa per tot el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Aparició de la fil·loxera a Espanya 

 

 

2.3.1.- Aspecte extern i cicle biològic 

De color groc pàl·lid, de 0,5 a 1 mm.  

Cicle biològic en vinya americana: té lloc el cicle complert.  Hiverna en forma d’ou 

d’hivern a l’escorça del cep. D’aquests ous surt la femella fundadora, que és gal·lícola i 

àptera i s’instal·la a les fulles, formant una gal·la en el revers. En l’interior d’aquesta 

gal·la tenen lloc noves generacions, que s’anomenen fundatrígenes, alguns individus de 

les quals surten per formar noves gal·les. Totes aquestes generacions són gallícoles i 

àpteres. Progressivament, avançat l’estiu, les generacions van marxant de les gal·les i 

se’n van cap a les arrels, constituint colònies radicícoles. A finals d’estiu, tota la 

fil·loxera és a les arrels on tenen lloc diverses generacions, que també són àpteres. A la 

tardor surt a l’exterior una generació alada que s’anomena sexúpara i que donarà lloc a 

mascles i femelles que s’acoblaran (fins aleshores tota la reproducció havia estat 



partenogenètica) i faran la posta dels ous d’hivern. Cada femella posa només 1 ou 

d’hivern damunt la fusta del cep, que és el que reiniciarà el cicle l’any vinent. Hi ha un 

petit percentatge de fil·loxera  que romandrà a l’interior de les arrels durant tot l’hivern 

(radicícoles hivernals). 

 

Cicle biològic en vinya europea: les larves radicícoles són les que hivernen en el sòl. Si 

fa bon temps se succeeixen les generacions radicícoles de forma ininterrompuda i 

partenogenètica. A la tardor es formen sexúpares i sexuades mascles i femelles que 

posen un ou d’hivern però a la primavera següent la femella fundadora no arriba a 

evolucionar  al no formar-se gal·les en les fulles de la vinya europea. 

 

2.3.2. Danys 

En les arrels: nudositats, tuberositats. En la vinya europea provoca finalment la mort de 

les arrels i del cep; en les americanes i els híbrids no afecta a la planta perquè aquests 

ceps formen una capa de suro al voltant de l’arrel. 

En les fulles: les vinyes europees són immunes; en els americans es formen gal·les en el 

revers de color groc o rogenc que redueixen el creixement de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Fulla atacada per Fil·loxera, on es veuen les gal·les en el revers 

 

2.3.3.- Control 

Actualment el control es fa utilitzant varietats europees de Vitis vinifera i portaempelts 

de vinya americana o híbrid d’americana x americana o d’americana x europea. 

El control químic de la fase radicícola és molt difícil. Contra la fase gallícola es pot 

utilitzar oli blanc (hivern). 

 



2.4. MOSQUIT VERD (Empoasca sp.) 
 

Amb el nom de mosquit verd s’engloben vàries espècies del gènere Empoasca (fam. 

cicadèlids) que també afecten al cotó i hortícoles com el tomàquet, la patata, 

l’albergínia, etc. 

 

2.4.1.- Aspecte extern i cicle biològic. 

L’adult té uns 3 mm, de color groc verdós. Les larves són grogues. Es caracteritza 

perquè salta ( té les potes del darrere molt desenvolupades ). És picador-xuclador. 

Insecte daurat i transparent ( color verd translúcid ). 

Passa l’hivern en les males herbes com a adult. A l’abril la femella posa els ous a les 

fulles de la vinya  i fa petites picades a la fulla per alimentar-se de saba. Té 4-8 

generacions a l’any amb gran solapament entre elles. 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 8. Adult i nimfa d’Empoasca sp.     

 

2.4..2.- Danys. 

En parra, en picar les fulles per les vores fa que la fulla adquireixi una tonalitat 

vermellosa i més seca. També es veuen en les fulles puntets grocs o blancs 

corresponents al lloc on ha picat. Si l’atac és fort pot provocar un escurçament dels 

entrenusos i es pot confondre amb el virus de l’entrenús curt. Pot anar acompanyat d’un 

recargolament de les fulles cap a sota, sent més fàcil la confusió amb l’entrenús curt. Es 

pot diferenciar d’aquest per les picades blanques a les fulles. 

 

2.4.3.- Control 

Els tractaments contra segona i tercera generació de L. botrana són suficients. També es 

pot controlar amb acefat, fenitrotió, malatió, etc. Mullar bé el revers de les fulles. 



3. ORDRE TISANÒPTERS  
 

3.1.- FRANKLINIELLA (Frankliniella occidentalis) 
 

També conegut com a trips de les flors, va aparèixer a mitjans dels anys 80 procedent 

d’Amèrica i està produint pèrdues molt importants en tota la costa mediterrània, 

Andalusia i Illes Canàries en afectar a hortícoles, ornamentals, cotó, fruiters d’ós i 

vinya. 

 

3.1.1.- Aspecte extern i cicle biològic. 

Els adults són de color verd clar a marró fosc, de 1 a 2 mm de longitud. Colonitzen les 

flors, menjant el pol·len. La femella posa els ous aïlladament, fins a 90. El cicle 

complert té una durada de 15 a 20 dies, amb una superposició de generacions. 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 9. Adult de Frankliniella sp. 

 

3.1.2. Danys. 

El principal dany en la vinya el fan les femelles al realitzar la posta dels ous. Els ous els 

posen en el raïm jove, foradant la epidermis del gra amb l’oviscapte, fet que fa que la 

zona afectada s’assequi i aparegui un halo blanquinós al voltant. Amb el temps, aquesta 

zona s’escletxa i es pot podrir. 

Les larves s’alimenten dels sucs de les cèl·lules de l’epidermis de les fulles, tiges, raquis 

del raïm, etc., provocant petites decoloracions o necrosi, però aquests danys són poc 

importants. 

 

 

 



3.1.3. Control. 

Es pot fer un seguiment de les poblacions fent controls setmanals en l’època més 

sensible de la vinya, que va des de la floració fins al gra tamany pèsol. Els controls es 

fan sacsejant els brots (30-40) sobre una superfície i comptant els individus. 

Control cultural: eliminació de les males herbes de la parcel·la, plantacions associades, 

etc. 

Control químic: tractar en el període de màxima sensibilitat del raïm sobre larves i 

adults cada 7-8 dies alternat els productes. 

 

   Taula 7. Algunes matèries actives que controlen trips. 

Específics per trips Conjuntament amb Lobesia 

Metiocarb Acefat 

Metil clorpirifos Malatió 

 

      

 

 



4. ORDRE COLEÒPTERS  
 

4.1.- ALTICA (Haltica ampelophaga) 
 

També anomenat escarbatet o blaveta. Es considera una plaga secundària ja que la seva 

incidència s’ha vist molt reduïda per efecte dels tractaments realitzats contra altres 

plagues (piral, corc, etc.). 

 

4.1.1.- Aspecte extern i cicle biològic. 

Els adults mesuren uns 4 mm de longitud i uns 2 mm d’amplada. Presenten el cos 

abombat, de color verd-blavós metàl·lic i els èlitres amb puntets. Donen salts però 

també poden volar. Les larves són fosques, amb pèls. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Adults i larves d’Altica. 

Hiverna en estat adult amagat en l’escorça del cep, fullaraca, etc. En arribar a la 

primavera s’alimenten de les fulles joves. La posta, d’uns 500 ous, la realitzen en el 

revers de les fulles. Les larves s’alimenten també d’aquestes; quan acaben el seu 

desenvolupament baixen al terra i s’enterren per pupar, d'on van sortint els adults 

esglaonadament al llarg de 2 mesos, el que fa que hi hagi una superposició d’estadis. El 

cicle complert dura de 2 a 3 mesos i tenen de 2 a 3 generacions l’any. 

 

4.1.2. Danys. 

En arribar la primavera, en els brots tendres, s’observen perforacions i rossegades en les 

fulles per part dels adults. Pot ser greu ja que el cep té poca fulla. Durant l’estiu, hi ha 

rossegades per part de les larves. 

 

 



4.1.3. Control. 

Només fan danys importants els adults procedents de la hivernació i les larves de 

primera generació. 

Si s’observa un nombre important d’adults, fer un tractament durant els primers estadis 

vegetatius de la vinya amb fenitrotió, malatió, triclorfó, etc. Els tractaments contra altres 

plagues poden ser suficients però. A més, existeixen nombrosos depredadors i 

parasitoids que en molts casos són suficients per mantenir baixos els nivells 

poblacionals. 

 

 

4.2.- CASTANYETA (Vesperus xatarti) 

 
És un coleòpter cerambícid mediterrani però de poca importància com a plaga. 

 
4.2.1.- Aspecte extern i cicle biològic. 

Les larves són blanques i rodones, d’un màxim de 2,5 cm de longitud.  

Els mascles adults mesuren uns 2 cm de llargada, amb antenes tan llargues com el cos i 

amb els èlitres que tapen tot l’abdomen. Les femelles són més grans (3 cm), amb les 

antenes més curtes que el cos i els èlitres estan parcialment atrofiats i no tapen tot 

l’abdomen. 

 

 

 

 

 
Fig. 11. Adults mascle i femella de castanyeta 

 

Els adults apareixen a la tardor. Les femelles no volen i dipositen els ous sota l’escorça 

del cep a l’hivern, uns 500 per femella. Les larves surten a finals d’hivern o primavera i 

es deixen caure al sòl, d’on s’alimenten de les arrels durant 2-3 anys. Posteriorment 

surten els adults a la tardor. 

 



4.2.2. Danys. 

 

Són produïts per les larves en alimentar-se de les arrels. Produeixen raquitisme en el cep 

i reducció de la producció. 

 

4.2.3. Control. 

Sovint no està justificat econòmicament. 

 

 

4.3.- CIGARRER (Byctiscus betulae) 
 

Coleòpter curculiònid que també és considerat plaga secundària. 

 

4.3.1. Aspecte extern i cicle biològic. 

Els adults són d’un color verd-blavós amb reflexes metàl·lics. Mesuren de 3 a 4 mm. 

Les larves són blanques i àpodes. 

Passen l’hivern com a adults en el terra ; a la primavera surten i s’alimenten de les parts 

verdes del cap. Les femelles, enrotllen la fulla en forma de cigar i fan la posta (5/6 ous 

per cigar). Les larves s’alimenten 3-4 setmanes dins del cigar fins que surten i van al 

terra on crisaliden. Els nous adults romanen al terra fins a la primavera següent.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Adult de cigarrer. 

 

4.3.2. Danys i control. 

En casos excepcionals poden produir defoliació. 

Control mitjançant algun organofosforat. 

 



4.4. Altres coleòpters considerats plaga secundària. 
 

Els escarbatets o « gorgojos » (Otiorrhynchus sp.), que poden rossegar borrons i fulles 

(fig. 13). 

Els barrinadors (Sinoxylon sexdentatum), que ataca els ceps debilitats (fig. 14). 

Els « conchudos » (Epicometis sp.), polífags que també poden rossegar brots i fulles 

(fig. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 13. Escarbatet   Fig. 14. Barrinador            Fig. 15. Epicometis sp 

 



5. ORDRE DÍPTERS  
 

5.1. MOSCA DEL VINAGRE (Drosophila melanogaster) 
 

És el principal dípter que pot afectar a la vinya, ja que és transmissora de la podridura 

àcida del raïm. No és però, una plaga específica de la vinya sinó que es pot trobar en 

nombrosos fruits. La seva importància sembla que s’ha incrementat amb l’ús 

generalitzat dels productes anti-botritis. 

 

5.1.1. Aspecte extern i cicle biològic. 

Els adults són groc rogencs, de 3–5 mm. Les larves són àpodes, blanques. 

Les femelles posen els ous (varis centenars) en les ferides. Les larves, que duren de 5 a 

10 dies s’alimenten de la polpa dels fruits. Els adults s’alimenten de líquids ensucrats, 

àcid acètic, etc. la durada total del cicle és de 9-20 dies. En la zona Mediterrània el cicle 

no es deté a l’hivern. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Adult de mosca del vinagre (Drosophila melanogaster) 

 

5.1.2. Danys. 

Transmet llevats dels gènere Kloeckera i Saccharomyces, capaços de provocar la 

podridura àcida de raïm. Els grans es trenquen i es buiden, però mantenen la forma. 

 

5.1.3. Control. 

L’aparició de la plaga ve lligada amb l’increment de sucres solubles en els grans. 

Cal fer un seguiment de les poblacions amb trampes atraients (amb suc de fruita, 

vinagre diluït, etc.) que caldrà revisar-les cada 2-3 dies. Els tractaments amb productes 

específics contra dípters no controlen ous ni larves. 

Productes : malatió, triclorfó, piretrines (baix termini de seguretat). 



Com a mesures culturals hi ha l’eliminació ràpida dels raïms afectats i el mantenir la 

vinya amb un bon estat fitosanitari. 

 

 

5.2.- MOSCA DE LA FRUITA (Ceratitis capitata) 
 

És originària de la costa occidental d’Àfrica, on viuen espècies molt properes, des d’on 

s’ha estés a altres zones atemperades, subtropicals i tropicals dels dos hemisferis. És 

considerada com una espècie cosmopolita, per la seva dispersió degut al transport de 

productes realitzat per l’home. 

Malgrat el seu origen, se l’anomena també mosca mediterrània de la fruita, ja que en els 

països mediterranis és on la seva incidència econòmica s’ha fet més patent, afectant a     

nombrosos cultius, sobretot cítrics i fruiters. 

 

5.2.1. Aspecte extern i cicle biològic. 

L’adult és una mosca amb el cos de color negre amb taques grogues d’uns 5-6 mm de 

tamany. Les larves són  àpodes, blanques, amb el cap molt petit. 

Hiverna coma  pupa enterrada en el terra, a 2-3 cm de fondària. Els adults surten en 

arribar la primavera, s’aparellen i dipositen els ous sota l’epidermis dels fruits. Als 5 

dies surten les larves que poden arribar a la maduresa en 10-15 dies; aleshores es deixen 

caure al terra i pupen. Tot el cicle pot durar uns 20 dies (menys a l’estiu, més a la 

primavera i tardor). Poden arribar a tenir moltes generacions a l’any, superposant-se 

unes a les altres, ja que van atacant a la fruita que en aquell moment madura. Pot ser 

plaga important si ataca al raïm de taula. 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 17. Adult de mosca de la fruita (ceratitis capitata) 

 

 



5.2.2. Danys. 

Podriment del raïm. 

 

5.2.3. Control. 

En llocs afectats, fer un seguiment amb trampes de feromones i fer un control amb 

trampes d’atracció i mort o tractaments amb un organofosforat + atraient alimentari a 

rodals. Cal tenir molt en compte el termini de seguretat del producte. 

 

 

6. ORDRE HIMENÒPTERS  
 

6.1. VESPES (Vespula germanica, Polistes gallicus) 
 

Les vespes són unes actives depredadores d’altres insectes, particularment dípters 

(mosques, mosquits) i erugues. A l’estiu també s’alimenten del nèctar de flors i de la 

polpa de fruits madurs (dieta fitòfaga). Es troben sovint pel raïm quan aquest madura, 

succionant els sucs dels grans més madurs. Les parts afectades són vies d’entrada per a 

fongs (podrit àcid, podrit gris, etc.). 

Per evitar la seva acció es poden posar trampes a base de sucs de fruita (50 cc/l aigua) 

canviant-les cada 4-5 dies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Atac de Vespula germanica al raïm. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PART III: ELS ÀCARS 



Els àcars estan inclosos dins de la classe Arachnida, és a dir, estan emparentats amb les 

aranyes i els escorpins. Es coneixen unes 25.000 espècies que ocupen una gran varietat 

d’ambients i exploten una gran quantitat de recursos alimentaris. Es poden descriure 

com animals de petit tamany, adaptats a ambients terrestres, que s’alimenten d’una gran 

varietat de substàncies d’origen animal i vegetal que ingereixen mitjançant els 

quel·lícers i que tenen el cos sense segmentació externa, d’on sobresurten 6 parells 

d’apèndixs, dos anteriors amb funció sensorial i alimentària i quatre posteriors amb 

funció locomotora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 19. Aspecte general d’un àcar tetraníquid. 

 

A diferència dels insectes, no tenen mandíbules pel que només poden alimentar-se de 

substàncies líquides o semilíquides mitjançant els quel·lícers; tampoc tenen antenes, la 

seva segmentació no és visible externament i els teguments externs estan poc 

esclerotitzats. 

Els danys que provoquen són deguts a la seva alimentació, que consisteix en succionar 

el contingut cel·lular de les cèl·lules epidèrmiques, provocant un debilitament general de 

l’arbre acompanyat de decoloracions, deformacions, defoliacions, etc. 

La reproducció és ovípara, i entre l’estadi d’ou i el d’adult passen per varis estadis 

immadurs anomenats protonimfa i deutonimfa. En les fases larvàries només tenen tres 

parells de potes, mentre que l’adult en té quatre, excepte els eriòfids, que només en 

tenen dos en tots els estadis. 

 

 

 

 

Palp
Quel·lícers 



Taula 8. Principals famílies d’àcars fitòfags en vinya. 

Aranya groga comú Tetranychus urticae 

Aranya groga Eotetranychus carpini 
Fam TETRANÍQUIDS 

Aranya roja Panonychus ulmi 

Erinosi Colomerus vitis 
Fam. ERIÒFIDS 

Acariosi Calepitrimerus vitis 

 

 

1. ÀCARS ERIÒFIDS  
Tots els àcars eriòfids tenen el cos allargat i blanquinós (fig. 20). Les diferències entre 

ells són difícils de veure inclús a la lupa. Calepitrimerus vitis és menys allargat que 

Colomerus vitis, però la forma més fàcil de diferenciar-los és a partir dels seus efectes i 

danys sobre la vinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20.  Adult de Calepitrimerus vitis (esquerra) i de Colomerus vitis (dreta) 

 

 

 

1.1. Acariosi (Calepitrimerus vitis) 
 

És present a La Rioja i puntualment en altres llocs (Navarra, València). 

1.1.1. Cicle biològic i danys. 

Hiverna com a femella adulta en l’escorça, borrons, etc. A l’inici de la primavera 

comença a picar les fulles joves, ocasionant una brotació anormal amb fulles amb 



bonys, creixement lent, entrenussos curts, nervis de les fulles molt marcats, etc. Aquests 

símptomes es podrien confondre amb l’entrenús curt, eutipiosi, temperatures baixes a 

l’inici de la brotació, etc. Quan han menjat el suficient, comencen les postes en el revers 

d eles fulles. Té de 3 a 4 generacions l’any que fan una colonització ascendent d eles 

fulles. El desenvolupament és afavorit per les temperatures altes i temps sec. 

Els danys més importants les provoquen les femelles hivernants en atacar els borrons a 

l’inici de la brotació, sobretot si les plantes són joves i la és lenta per baixes 

temperatures (fins un 80% de reducció de collita). 

A l’estiu, si es miren les fulles terminals a contrallum, es veuen uns puntets blancs 

corresponents a les picades de l’àcar. 

 

1.1.2. Control. 

Cal fer un seguiment de la plaga observant a contrallum 100 fulles terminals quan el gra 

de raïm canvia de color. 

En cas necessari, el millor moment per fer el tractament és en l’estadi C (punta verda) 

amb oleofosoforats (fenitrotió, paratió, ... + oli blanc.). Si no es fa en aquest moment, 

fer-ho en l’estadi D (sortida de fulles) amb dicofol, endosulfan, etc. El sofre és frenant.  

En cas d’atac, és recomanable cremar les restes de poda. 

 

1.2. Erinosi (Colomerus vitis) 
 

Està estès per totes les zones de vinya d’Espanya. 

 

1.2.1. Cicle biològic i danys. 

S’han descrit 3 races: 

a) raça de les fulles, que és la més comú i origina unes falses gal·les en la part 

superior de la fulla 

b) raça dels brots, que ocasiona una necrosi dels borrons i s’ha trobat en Alacant i 

Xerès 

c) raça que corba les fulles cap el revers 

Totes tenen un cicle semblant. La de les fulles origina les gal·les degut a la seva activitat 

alimentària ; allí és on diposita els ous i viu la descendència fins que el teixit es necrosa 

i migren cap a una altra part. Té fins a 7 generacions anuals. El temps humit i plujós 



l’afavoreix. A la tardor surt de les gal·les i va cap a l’ escorça, on hiverna. No confondre 

amb la fil·loxera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Símptomes d’erinosi 

 

1.2.2. Control. 

No està justificat un tractament contra les races de les fulles. Els tractaments amb sofre 

contra cendrosa són suficients. Contra la raça dels borrons es pot aplicar en els estadis 

C/D (sortida fulles) i G/H (botons florals separats) un tractament amb endosulfan. 

Cal observar si hi ha presència d’àcars fitoseids, degut a que són depredadors d’aquests 

i altres àcars. 

 

 

2. ÀCARS TETRANÍQUIDS 
 

2.1  Aranyes grogues (Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini) 
 

Les aranyes grogues són espècies molt comuns a tota la Península Ibèrica. Són 

polígagues, afectant a tot tipus de fruiter, males herbes , hortícoles, etc. 

 

2.1.1. Aspecte extern i cicle biològic. 

Els adults mesuren uns 0,5 mm i són de color groc-verdós, amb: 

a) dos taques laterals més fosques en el cas de Tetranychus (excepte les 

femelles hivernants) 



b) sense punts foscos laterals, en el cas de Eotetranychus. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22. Adults de T. urticae (esquerra) i de E. carpini (dreta) 

 

 

Les femelles de T. urticae passen l’hivern en l’escorça dels ceps, fulles seques o en les 

males herbes. De febrer a març abandonen els seus amagatalls i se’n van cap a les males 

herbes, on tenen de 1 a 2 generacions. Les males herbes preferides són Convolvulus 

arvensis i Diplotaxis erucoides. L’emigració cap a la vinya es produeix quan les males 

herbes ja han acabat el seu cicle, quan s’han eliminat, etc., que acostuma a ser entre 

abril i juny. 

Les femelles de E. carpini hivernen sota l’escorça. Quan brota la vinya abandonen 

aquests refugis i se’n van cap ella, per tant, els atacs a la vinya són més primerencs que 

en l’espècie anterior. 

Ambdues espècies es situen en el revers de les fulles i s’alimenten dels sucs cel·lulars. 

La posta la fan en el revers de les fulles i poden tenir entre 7 i 8 generacions l’any E. 

carpini i entre 8 i 11 T. urticae. 

 



2.1.2. Danys. 

T. urticae: zones groguenques en les fulles amb puntets negres necròtics i si l’atac és 

fort, poden provocar defoliacions. També poden afectar als grans. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Fulla amb decoloracions puntuals, símptoma de T. urticae o P. ulmi 

 

E. carpini:  decoloracions grogues o rogenques (en raïm negre) en les fulles però amb 

els nervis verds. En atacs forts a l’inici de la vegetació poden provocar deformacions, 

escurçament d’entreniussos, etc. i, a l’estiu, una defoliació prematura. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. Fulles deformades i amb decoloracions roges degut a E. carpini 

 

 

Les temperatures altes els hi són favorables (òptim 30–32 ºC). Les humitats relatives 

altes els hi són desfavorables (òptim 30–50 %). 

Els enemics naturals són de gran importància : coccinèlids, crisopes, antocòrids i àcars 

depredadors de la família dels fitoseids. 

 

2.1.3. Control. 

El seguiment de les poblacions es fa mitjançant un mostratge sistemàtic de 200  fulles 

en E. carpini o bé 200 ceps en T. urticae. Aquest mostratge es pot fer : 



a) a l’inici de la floració, moment en que cal aplicar un antioidi i per tant, es pot 

tractar conjuntament contra l’àcar. Llindar: > 5 % de fulles o ceps ocupats. 

b) al tractar la 2ona generació del corc del raïm, tractant conjuntament ambdues 

plagues. Llindar: > 25% de fulles o ceps afectats. 

c) 2 o 3 setmanes més tard de l’anterior tractament. Llindar: > 40% de fulles o 

ceps afectats. 

d) O en qualsevol moment si es veu que hi ha un 60-70% de fulles ocupades, 

amb algun acaricida específic (dicofol, fembutestan, hexitiazox). 

Un altre aspecte a tenir present és que si cal tractar contra altres plagues, utilitzar algun 

producte que sigui alhora frenant d’àcars. 

 

2.2 Aranya roja (Panonychus ulmi) 
 

L’aranya roja és també una plaga polífaga que ataca nombrosos arbres, arbusts i 

hortícoles. Els seus atacs a la vinya de moment són poc importants. 

 

2.2.1. Aspecte extern i cicle biològic. 

Els adults són de color vermell fosc, amb pèls que surten d’unes protuberàncies 

blanquinoses. 

Passa l’hivern en forma d’ou, de color vermell, al voltant dels borrons, en el punt 

d’inserció del pecíol al troncs, etc. L’eclosió dels ous té lloc a partir de l’estadi B (borró 

inflat) i es perllonga fins l’estadi G (raïms separats). Tant larves com adults es troben en 

el revers de les fulles, alimentant-se dels continguts cel·lulars. Els ous d’estiu són de 

color taronja. Tenen de 7 a 9 generacions l’any. 

 

 

 

 

 

 

 

        Fig. 25. Adult de P. ulmi 

 



 

2.2.2. Danys 

Són iguals que els de T. urticae. 

 

2.2.3. Control. 

Cal enfocar el control cap els ous d’hivern o les larves neonates procedents de l’eclosió 

d’aquests ous. El millor moment seria quan els brots tenen 3-4 cm i 2-3 fulles, que es 

correspon al moment en que han eclosionat un 60-70 % dels ous. 

Es poden fer seguiments de la plaga mitjançant mostratges seqüencials (fig. ). 

La influència dels factors ambientals així com l’efecte dels enemics naturals és idèntic 

al cas de les aranyes grogues. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PART IV: ALTRES ANIMALS 



Altres animals que en casos puntuals poden provocar danys econòmics a la vinya són: 

 

1. CARGOLS.  Rossegar els grans de raïm. 

Control: làmines de coure al voltant del tronc del cep o bé amb 

productes com el metaldehid o metiocarb. 

 

2. TALPS.  Mengen les arrels, la base del tronc. 

   Control: llaurar el terreny. 

 

3. CONILLS Protegir els ceps joves amb tubs de plàstic. 

 

4. OCELLS 


