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Resum 

Xylella fastidiosa és un bacteri gramnegatiu transmès per insectes vectors que pot afectar 

a més de 500 hostes vegetals, present a Estats Units des de l’any  1887 i detectat per 

primera vegada a les Illes Balears al 2016. Entre els cultius que afecta trobem la vinya, 

l’olivera, l’ametller, els cítrics i els fruiters de pinyol a més d’altres arbres llenyosos, els quals 

són cultius d’una molt gran importància econòmica i social als països mediterranis. Les 

malalties causades pel bacteri poden repercutir en forma de grans pèrdues econòmiques 

ja que actualment encara no s’ha trobat una cura efectiva. Els insectes vectors relacionats 

amb la transmissió del bacteri són de l’ordre dels hemípters, xucladors del xilema 

pertanyents principalment a la família dels afrofòrids. A les Illes Balears els candidats com 

a principals responsables de la transmissió són Philaenus spumarius i Neophilaenus 

campestris. Davant l’evolució de la malaltia a les illes i l’aparició de focus en diferents punts 

del país es fa més evident la necessitat d’ampliar el coneixement sobre el bacteri i els 

vectors que el transmeten. En el present treball s’ha estudiat el comportament de P. 

spumarius i N. campestris, la seva distribució i abundància a Mallorca així com la relació 

d’hostes vegetals, la dinàmica poblacional i les migracions a diferents àrees geogràfiques 

i agroclimàtiques. A més, també s’ha determinat la presència de X. fastidiosa i les seves 

subespècies en els vectors capturats mitjançant la tècnica d’amplificació d’ADN 

anomenada qPCR. Es van analitzar 7 parcel·les situades a diferents punts de l’illa de 

Mallorca amb els cultius més amenaçats per el bacteri, la vinya i l’ametller. El vector que 

abunda més a l’illa és P. spumarius i s’ha capturat sobre un ampli rang d’hostes, la 

presència de N. campestris és molt menor i ha estat capturat sobre un rang d’hostes més 

reduït. La densitat de població és elevada en els mesos de maig, juny i juliol i disminueix a 

l’estiu principalment sobre vegetació herbàcia, degut a l’augment de temperatures i que 

aquesta s’asseca. S’han detectat les dues subespècies presents a l’illa, amb un predomini 

de la subespècie multiplex en front la subespècie fastidiosa. 
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Resumen 

Xylella fastidiosa es una bacteria gramnegativa transmitida por insectos vectores que 

puede afectar a más de 500 huéspedes vegetales, descrita por primera vez en 1887 en 

Los Ángeles y detectada en las Islas Baleares en 2016. Entre los cultivos a los que afecta 

se encuentran la viña, el olivo, el almendro, los cítricos y los frutales de pepita además de 

otros arboles leñosos, los cuales son cultivos de una muy gran importancia económica y 

social en los países mediterráneos. Las enfermedades asociadas a la bacteria pueden 

repercutir en forma de grandes pérdidas económicas ya que actualmente aún no se ha 

encontrado una cura efectiva. Los insectos vectores relacionados con la transmisión de la 

bacteria son del orden de los hemípteros, chupadores de la xilema y forman parte 

principalmente de la familia de los afrofóridos. En las Islas Baleares los candidatos 

principales como responsables de la transmisión son Philaenus spumarius i Neophilaenus 

campestris. Frente a la evolución de la enfermedad en las islas y la aparición de focos en 

diferentes puntos del país se hace más evidente la necesidad de ampliar el conocimiento 

sobre la bacteria y los vectores que la transmiten. En el presente trabajo se ha estudiado 

el comportamiento de P. spumarius i N. campestris, su distribución i abundancia en 

Mallorca, así como la relación de huéspedes vegetales, la dinámica poblacional y las 

migraciones en diferentes áreas geográficas y agroclimáticas. Además, también se ha 

determinado la presencia de X. fastidiosa y sus subespecies en los vectores capturados a 

través de una técnica de biología molecular llamada qPCR. Se analizaron 7 parcelas 

situadas en diferentes puntos de Mallorca con los cultivos más amenazados por la bacteria, 

viña y almendro. El vector que abunda más en la isla es P. spumarius y se ha capturado 

sobre un elevado rango de huéspedes, la presencia de N. campestris es mucho menor y 

se ha capturado sobre un rango de huéspedes más reducido. La densidad de población 

es alta en los meses de mayo, junio y julio y disminuye en verano principalmente sobre 

vegetación herbácea debido al aumento de temperaturas y que esta se seca. Se han 

detectado las dos subespecies presentes en la isla, con un predominio de la subespecie 

multiplex frente la subespècie fastidiosa. 
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Abstract 

Xylella fastidiosa (Wells et al., 1987) is a gram-negative vector-transmitted bacterial plant 

pathogen which may affect over than 500 host plants. It is present in EEUU since 1887 and 

it has been detected in Balearic Islands in 2016. This pathogen can affect crops with a very 

social and economic importance in Mediterranean countries such as grape, olive, almond, 

citrus and ornamental plants and trees. The diseases associated to the bacteria may cause 

important economic losses due to there is not still effective cure. The potential vectors of 

the bacteria are sharpshooters, order: Hemiptera and family: aphrophorids. Philaenus 

spumarius and Neophilaenus campestris has been identified as the bacterium’s mains 

vectors in Balearic Islands. The current evolution of the diseases caused by X. fastidiosa in 

the islands and the reported new detections of the pathogen over the country make more 

evident the importance of obtaining new knowledge related to the bacteria and the 

associated vectors. For this reason, in this project the cycle and behaviour of P. spumarius 

and N. campestris has been studied, likewise their distribution and in Mallorca and their 

host range. It has been also evaluated the presence of X. fastidiosa and their subspecies 

in vectors using a biomolecular technique named qPCR. Seven plots located in different 

areas of Mallorca has been analysed. P. spumarius is the main vector captured in the island 

and is present over many host plants. N. campestris was captured in lower amount and 

over small range of host plants. In May, June, and July the population density is very high, 

and it decrease in summer, mainly over herbaceous plants due to the increase of 

temperature. The subspecies detected in the island were multiplex and fastidiosa, with a 

higher number of detections of multiplex subspecie. 
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1. Introducció 

1.1. Xylella fastidiosa: generalitats, antecedents  i 

importància socioeconòmica 

Xylella fastidiosa (Wells et al., 1987) és un bacteri fitopatogen detectat en més de 500 

espècies vegetals i és considerat actualment com una de les  principals amenaces  per 

molts de cultius llenyosos mediterranis de gran importància (EFSA Journal, 2020). 

Destaquen entre aquests conreus l’olivera, la vinya, els cítrics, els fruiters de pinyol, 

l’ametller (Figura 1), la figuera, el cafè i multitud d’espècies ornamentals i forestals, causant 

malalties greus, grans pèrdues econòmiques, danys al paisatge i a la diversitat. X. 

fastidiosa colonitza el xilema obturant-lo i disminuint el flux de saba bruta dràsticament, 

repercutint en una gran pèrdua de vigor i en moltes ocasions en la mort de la planta. 

Aquesta severitat de símptomes, la manca d’un tractament directe, l’ampli rang d’hostes 

vegetals i la ubiqüitat i polifàgia dels seus insectes vectors, fan del control d’aquest bacteri 

un dels principals reptes fitopatològics d’Europa. 

 

Figura 1. Camp d’ametllers afectats per X. fastidiosa 

Font. GOIB, 2017 

L’any 1887 Newton Barris Pierce va descriure per primera vegada els símptomes causats 

pel bacteri, quan una estranya malaltia va afectar milers d’hectàrees de vinya a Los 

Angeles (Califòrnia). En honor al científic, la malaltia es va anomenar al 1930 “Pierce 

disease” (PD) (Gardener & Hewitt, 1974). A l’any 1940 es va demostrar la transmissió de 
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la malaltia a través d’insectes vectors (Delong & Severin, 1950; Severin, 1949). Tot i això, 

no va ser fins al 1978 que Davis et al., en van aïllar l’agent causal en cultiu axènic, i que al 

1987 Wells et al., el van descriure i classificar com a l’única espècie de bacteri del seu 

gènere, anomenant-lo Xylella  fastidiosa. A partir d’aquest moment, el bacteri es va trobar 

a molts més hostes a més de la vinya tan simptomàtics com asimptomàtics.  

Durant el segle XX, es va anar detectant X. fastidiosa a pràcticament tots els països 

d’Amèrica sobre una gran diversitat de plantes i amb diferents subespècies amb un cert 

grau d’especialització en els hostes vegetals. A començaments del segle XXI hi va haver 

una reemergència de l’epidèmia a Califòrnia per l’arribada d’una espècie vectora al·lòctona, 

Homalodisca vitripennis, amb molta més capacitat de dispersió de la malaltia. 

L’explosió de brots epidèmics a Europa d’ençà de l’aparició del primer focus a Itàlia al 2013, 

va ser precedida per diverses intercepcions de plantes de cafè positives (Coffea arabica i 

C. canephora), provinents d’Equador i Mèxic (Legendre et al., 2014). Aquests múltiples 

focus, la seva diversitat genètica i la detecció del bacteri en anells de creixement dels anys 

noranta en ametllers a Mallorca, indiquen que l’arribada a Europa va ser molt anterior i en 

diferents introduccions. És molt probable que el bacteri passés desapercebut durant 

dècades en plantes salvatges per la poca especificitat dels símptomes i la dificultat de la 

detecció abans de la generalització de l’ús de la Q-PCR (ANSES, 2012; EFSA PLH Panel, 

2015; EPPO, 2012; Moralejo et al., 2020). 

Al 2013  es va detectar X. fastidiosa subsp. pauca a la regió d’Apúlia, afectant a més de 

10.000 hectàrees d’oliveres amb el síndrome anomenat Decaïment Sobtat de l’olivera o 

OQDS (Olive Quick Decline Syndrome) (Saponari et al., 2013).  

L’any 2015 es va detectar un  focus de X. fastidiosa subsp. multiplex a l’illa de Còrsega i a 

la Costa Blava (França), inicialment en plantes de l’espècie ornamental Polygala myrtifolia 

i posteriorment en diversos arbres i arbustos mediterranis.  

A finals de 2016 es va detectar X. fastidiosa subsp. fastidiosa a l’illa de Mallorca, inicialment 

en cirerers i plantes de Polygala myrtifolia, però a l’augmentar les prospeccions van 

aparèixer nous hostes vegetals i diverses soques de la subsp. multiplex. Posteriorment 

també es van detectar a les illes de Menorca i Eivissa les  subespècies multiplex i pauca 

respectivament, (Olmo et al., 2017, 2021). Degut a la gran distribució generalitzada del 

bacteri, tot el territori de les Illes Balears va ser declarat zona de contenció mitjançant la 
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Decisió de Execució (UE) 2018/1511 de la Comissió, per tal d’evitar la introducció i 

propagació de X. fastidiosa dins la Unió Europea. 

L’any 2017, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament 

rural de València va anunciar la detecció d’un nou focus de la subespècie multiplex en 

ametllers a la província d’Alacant, el qual s’ha anat ampliant geogràficament i en espècies 

vegetals afectades. 

L’any 2018 es va detectar una olivera infectada en camp a la província de Madrid i es van 

interceptar tres plantes positives de Polygala myrtifolia en un viver de plantes ornamentals 

a El Ejido (Almería), focus que varen ser continguts i erradicats. Aquest mateix any el 

bacteri any es va detectar al nord de Portugal sobre diverses espècies de plantes 

ornamentals i salvatges (EPPO Global Database). L’últim focus s’ha detectat al setembre 

de 2020 a Carcassona (França) a pocs quilòmetres de la frontera i actualment es troba en 

estudi, erradicació i contenció (Direcció regional de l’alimentació, agricultura i silvicultura 

d’Occitània).  

Amb aquests antecedents, X. fastidiosa s’ha convertit en el bacteri més imprevisible de tots 

els que afecten a les plantes cultivades, degut a la seva gran diversitat de soques, 

d’espècies d’insectes vectors i d’espècies vegetals asimptomàtiques. Aquests factors 

s’uneixen als llargs períodes d’incubació i latència i a la simptomatologia inespecífica, que 

fan passar  la malaltia desapercebuda i en dificulten el control. 

La gravetat dels danys ocasionats per X. fastidiosa en molts països ha de ser avaluada no 

únicament en funció de les plantes afectades o mortes, o en les pèrdues de producció dels 

conreus, sinó que també s’han de tenir en compte les pèrdues que provoca a les indústries 

agroalimentàries associades i a les espècies forestals i ornamentals. No tan fàcilment 

avaluables son les pèrdues ambientals, de diversitat, de paisatge, de llocs de treball 

indirectes i socials a zones deprimides d’agricultura de secà. Aquests problemes poden 

augmentar significativament en els propers anys a Europa en un context de canvi climàtic 

i d’expansió dels focus existents.   

A Califòrnia, el cost de la malaltia de “Pierce”  (X. fastidiosa només en vinya) s’ha estimat 

en uns 104,4 milions de dòlars anuals, dels quals 48,3 milions són per activitats finançades 

per diferents agències governamentals i industries, i 56,1 milions per pèrdues i 

reemplaçament de vinyes pels agricultors. Tot i les elevades xifres, falta incloure el cost de 
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les mesures preventives contra el principal vector del bacteri (Homalodisca vitripennis), per 

la qual cosa les pèrdues estimades són menors que les reals (Tumber et al., 2014). Si el 

programa contra el vector acabés, aquest es dispersaria lliurement per Califòrnia i el cost 

anual per la industria del vi i els seus consumidors incrementaria en 185 milions de dòlars 

(Alston et al., 2013).  

A Brasil, aproximadament el 40% dels 200 milions de tarongers de l’estat de São Paulo 

tenen símptomes de clorosis variegada (CVC) (Almeida et al., 2014). Es va estimar que les 

pèrdues anuals per disminució de rendiment o qualitat del fruit podien superar els 100 

milions de dòlars per any a tot el país (Bové & Ayres, 2007). 

A Itàlia, a més de les pèrdues directes degut a la mort de les oliveres i les baixades de 

producció, s’hi ha de sumar el cost dels canvis en les tècniques agrícoles de protecció 

obligatòria en insecticides i treballs del sòl (Sardaro et al., 2015). A l’Apúlia, amb 11 milions 

d’oliveres, s’ha estimat un cost mig de 120 euros per olivera morta, a més de 64 euros per 

olivera centenària en pèrdues mediambientals. 

L’impacte potencial de X. fastidiosa a Espanya no és fàcil de preveure, ja que les pèrdues 

vindran determinades per les característiques de la subespècie, els hostes vegetals 

afectats i la seva superfície conreada, l’abundància i l’eficiència dels vectors a cada zona i 

la climatologia entre molts factors. Com ja s’ha demostrat, el risc d’expansió és molt elevat 

i amenaça als més de 4 milions d’hectàrees d’olivera, vinya, cítrics, ametller i fruiters de 

pinyol (MAPAMA, 2021). El valor i el rendiment d’aquesta superfície conreada és 

pràcticament incalculable i això sense tenir en compte altres pèrdues com les forestals.   

El problema a les Balears no és únicament la gran expansió del bacteri a les illes, sinó totes 

les mesures de prevenció, contenció i erradicació que s’han de dur a terme. Per tant, 

actualment X. fastidiosa suposa un risc important per l’agricultura balear, tot i que fins a dia 

d’avui no hi ha dades exhaustives sobre el seu possible impacte des de la seva detecció 

el 2016. Només el MAPAMA i el Govern Balear ja han destinat gairebé 4,5 milions d’euros 

a la vigilància i erradicació del bacteri, a més d’ajudes als agricultors i vora un milió d’euros 

en recerca. També s’haurien de comptabilitzar els danys sobre el paisatge de les Illes que 

poden acabar repercutint fins i tot en el sector turístic. 
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1.2. Biologia de X. fastidiosa 

X. fastidiosa és un patogen endòfit  del xilema (B. L. Hill & Purcell, 1997), gram negatiu, 

estrictament aeròbic i no flagel·lat  (Y. Li et al., 2007)  amb un creixement òptim a 26 – 28 

ºC i un pH òptim de 6,5 – 6,9 (Wells et al., 1987) (Figura 2). El bacteri colonitza  els vasos 

del xilema i bloqueja el transport d’aigua i nutrients degut a la formació de biofilms (Janse 

& Obradovic, 2010), la qual cosa provoca alteracions nutricionals i fisiològiques a la planta 

que poden acabar causant la seva mort. Es transmet per la multiplicació vegetativa de 

material vegetal infectat i de manera natural per insectes vectors xucladors del xilema 

pertanyents a l’ordre dels hemípters (Purcell, 1997). 

   

Figura 2. (A) Cèl·lules X. fastidiosa (B) X. fastidiosa dins xilema de planta de cafè 

Font. (Purcell, 1977) i (De Lima et al., 1998) 

El bacteri colonitza dos hàbitats: el xilema de les plantes hoste i l’intestí anterior dels 

insectes xucladors de saba bruta que son vectors del bacteri (Almeida & Nunney, 2015). 

Després de la inoculació en els vasos dels xilema, el patogen es desplaça per l’interior 

de la planta tant lateral com longitudinalment a través de les foses del xilema (Newman 

et al., 2003, 2004).  

Els símptomes de la malaltia es desenvolupen setmanes o mesos després de la 

inoculació, ja que es tracta d’una malaltia progressiva que necessita un cert temps per 

desenvolupar-se a tota la planta. La majoria de símptomes manifestats son deguts a la 

incapacitat de la planta per transportar aigua a les parts superiors a mesura que 

augmenta la incidència de colonització dels vasos per part del patogen (Sun et al., 2013). 
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El nom de “fastidiosa” ve donat per el seu dificultós creixement en condicions de 

laboratori, ja que té uns requeriments nutricionals molt específics, que moltes vegades 

depenen de la subespècie o soca. A més, també és molt fàcil la contaminació per part 

d’altres bacteris tot i les desinfeccions del material vegetal (Chang, 1988). 

1.3. Subespècies i distribució geogràfica 

Han estat descrites sis subespècies diferents de X. fastidiosa (Schaad et al., 2004), tot 

i que únicament dues, les subespècies fastidiosa i multiplex, es consideren noms vàlids 

per la International Sciety of Plant Pathology, Committee on the Taxonomy of Plant 

Pathogenic Bacteria (ISPP-CTPPB) (Bull et al., 2012) (Figura 3). 

Les soques del bacteri s’agrupen en funció de la gamma d’hostes en els que causen 

malaltia (Almeida et al., 2008), ja que depenent de la subespècie i les línies gèniques, cada 

soca pot afectar a diferents espècies vegetals i representar diferents graus d’amenaça, tal 

i com es resumeix a continuació: 

 

Figura 3.Variabiltat genètica de les subespècies 

Font. POnTE and  XF actors - European research on Xylella fastidiosa, 2017 

- X. fastidiosa subsp. fastidiosa: present a la vinya, cafè, baladre i 38 espècies més 

(EFSA Journal, 2020). 

- X. fastidiosa subsp. multiplex: és la subespècie que té el rang d’hostes d’espècies 

vegetals més ampli, fins a dia d’avui, 141. Algunes són  Prunus spp., Quercus 

spp. i olivera (EFSA Journal, 2020; Nunney et al., 2013).  
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- X. fastidiosa subsp. pauca: present a 45 espècies com ara olivera, ametller, cítrics 

i baladre (EFSA Journal, 2020). 

- X. fastidiosa subsp. sandyi: present al cafè i Polygala myrtifolia entre d’altres. 

- X. fastidiosa subsp. tashke: present a Chitalpa tashkentensis. 

- X. fastidiosa subsp. morus: present a la morera (Morus spp). 

Com ja s’ha comentat a l’apartat 1.1, les malalties associades a X. fastidiosa es troben en 

una àmplia zona geogràfica, havent arribat a Amèrica, Europa i Àsia. Les principals zones 

climàtiques on el bacteri ha estat detectat són les tropicals, subtropicals i mediterrànies, tot 

i que en alguns casos puntuals també ha estat detectat en climes freds (Figura 4). El 

continent més afectat és Amèrica, on es va detectar per primera vegada i s’ha estès a un 

gran nombre de països. A Europa ha arribat a Itàlia, França, Espanya i Portugal; i a Àsia el 

bacteri ha estat confirmat a Iran (Amanifar et al., 2014), Taiwan (Su et al., 2013, 2016) i 

Israel (EPPO Reporting Service, 2019). 

 

Figura 4. Distribució mundial de X. fastidiosa 

Font. EPPO Global Database, 2021 

A les Balears s’han detectat les subespècies multiplex, fastidiosa i pauca. Com es pot 

veure a la Figura 5, X. fastidiosa subsp. multiplex és present a Mallorca i Menorca, X. 

fastidiosa subsp. fastidiosa a Mallorca i X. fastidiosa subsp. pauca a Eivissa; mentre que 

a Formentera encara no s’ha detectat la presència del bacteri. 
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Figura 5. Distribució de X. fastidiosa a les Balears i Europa 

Font. Agronomy 2021, 11, 473. Landscape Epidemiology of Xylella fastidiosa in the Balearic Islands 

S’han realitzat simulacions amb ordenador que determinen que la majoria de territoris 

de la Unió Europea tenen climes semblants al que el bacteri és present, i les àrees que 

tenen més risc a nivell climàtic d’introducció del bacteri són les del sud d’Europa (Figura 

6). Tot i això, hi ha variacions entre subespècies, per exemple, X. fastidiosa subsp. 

multiplex té més probabilitats d’establir-se al nord d’Europa que altres subespècies. 

 

Figura 6. Mapa estimat d’adequació climàtica per a Xylella fastidiosa segons la modelització del conjunt 
de distribució d’espècies 

Font. EFSA PLH Panel, 2019a 
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1.4. Simptomatologia, hostes vegetals i malalties associades 

Hi ha una gran diversitat d’hostes de X. fastidiosa, segons l’avaluació de la European Food 

Safety Authority (EFSA), un total de 595 espècies de plantes poden ser infectades per 

aquest bacteri, en condicions naturals o experimentals, i pertanyen a 275 gèneres i 85 

famílies botàniques (EFSA Journal, 2020).   

L’expressió dels símptomes sol estar lligada a l’oclusió dels vasos de la planta degut a 

agregats bacterians (biofilms), així com tíl·lides i gomes formades per la planta. Per tant, 

sovint els símptomes causats pel bacteri s’assemblen als causats per l’estrès hídric. Això 

fa que la simptomatologia de X. fastidiosa sigui poc específica ja que l’estrès hídric i el 

cremat de les puntes de les fulles degut al bloqueig dels vasos conductors és un símptoma 

de molts patògens i causes abiòtiques, fet que pot portar a confusions amb altres patologies 

o problemes nutricionals. Els símptomes són genèrics i es poden manifestar en forma de 

cremat, assecat, assurat, decaïment, necrosi marginal de les fulles, defoliació, nanisme, 

bronzejat, pèrdua de vigor i producció i en molts casos mort de les plantes (EPPO Bulletin, 

2018; Landa, 2017). 

El que acaba de donar lloc a uns símptomes o uns altres és la relació entre la planta i la 

soca del bacteri concrets, les condicions ambientals del lloc, les condicions de cultiu i 

l’etapa fenològica de la planta. Aquesta diversitat de símptomes fa que l’examinació visual 

sigui poc específica, per tant, per comprovar si una planta està infectada pel bacteri, és 

necessària una comprovació al laboratori.  (EPPO, 2019; Landa, 2017). 

En alguns casos, la infecció provoca la mort ràpida de la planta hoste, tot i que és possible 

que en moltes espècies no mostri cap símptoma (EFSA, 2015, 2018, 2019b). Aquestes 

plantes asimptomàtiques serveixen com a font d’inòcul pels vectors (Hopkins & Purcell, 

2002), la qual cosa causa una gran problemàtica sobretot en varietats ornamentals, fent 

que el bacteri es propagui grans distàncies degut al comerç d’importació i exportació 

mundial. El període de temps entre la infecció i l’aparició dels símptomes (període de 

latència) és molt variable i pot anar des d’uns mesos fins a més d’un any, depenent del 

genotip de X. fastidiosa, planta hoste, edat de la planta i condicions de creixement (EFSA, 

2019b; EFSA Journal, 2020). 
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Entre els cultius susceptibles amb més importància econòmica a Espanya podem destacar 

l’olivera, la vinya, els cítrics, l’ametller i Prunus spp. en general. A cada tipus de cultiu 

causen una malaltia determinada, la qual en funció de la distribució del bacteri i la 

localització del cultiu infectat, estarà causada per una subespècie i soca concreta. Les 

malalties associades a diferents espècies vegetals s’especifiquen a continuació: 

• Olivera – Olive quick decline síndrome (OQDS) 

Els principals símptomes d’aquesta malaltia són cremat de fulles i assecat de branques, 

els quals al principi de la infecció es presenten a branques aïllades i als extrems superiors 

de l’arbre. A les puntes i marges superiors de les fulles s’observa una coloració grogosa a 

la punta amb tendència al marró (Figura 7). A mesura que avança la infecció s’observa un 

decaïment general de l’arbre i la mort de petits brots i branques pot anar seguit de de la 

mort de tot l’arbre. Les subespècies associades a aquesta malaltia són la X. fastidiosa 

subsp. multiplex i subsp. pauca. (EFSA, 2018; EPPO, 2019; EPPO Bulletin, 2018). 

   

Figura 7. Símptomes OQDS 

Font. GOIB, 2017 i EPPO, 2021 

• Vinya - Pierce’s disease of grapes (PD) 

El símptoma més característic de la infecció és el cremat de les fulles. Inicialment, es 

produeix un assecat de la fulla i es torna de color marró mentre que els teixits del voltant 

es tornen grocs o vermellosos (Figura 8 (A)). Posteriorment, aquest assecat s’estén a tota 

la fulla  presentant clorosi internervial i sovint es deforma i cau, deixant únicament el pecíol 

a la planta (Figura 8 (B)). Els brots maduren de forma irregular, tenen els entrenusos 

escurçats i a vegades cloròtics. La planta va perdent vigor i el seu desenvolupament es 

veu afectat i en els cultivars susceptibles pot provocar la mort. La subespècie associada a 

aquesta malaltia és X. fastidiosa subsp. fastidiosa. Una altre símptoma característic es la 
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manca de lignificació dels sarments. En el cas de Mallorca la soca responsable és la ST1, 

com és també el cas de Califòrnia (EFSA, 2018; EPPO, 2019; EPPO Bulletin, 2018). 

           

Figura 8. (A) Cremat de les fulles, (B) pecíols 

Font. EPPO, 2021 

• Cítrics - Citrus variegated chlorosis (CVC) 

El primers símptomes de la malaltia són petites taques cloròtiques i clorosi intenervial a la 

part superior de les fulles, que corresponen a petites taques gomoses de color marró al 

revers (Figura 9). Els símptomes són més evidents a les fulles més desenvolupades, 

independentment de l’edat de la planta i al principi de la infecció es presenten en alguns 

sectors dels arbres, tot i que quan és més severa afecta a tot l’arbre. En els fruits provoca 

una maduració prematura i una disminució de la seva mida. L’arbre no acostuma a morir, 

tot i que pateix defoliació i mort d’algunes branques que provoca una disminució del seu 

rendiment. La subespècie que afecta a Citrus spp. és X. fastidiosa subsp. pauca, tot i que 

a Europa encara no s’ha detectat en cítrics (EFSA, 2018; EPPO, 2019; EPPO Bulletin, 

2018). 

      

Figura 9. Símptomes CVC 

Font. EPPO, 2021 

(A) (B) 
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• Ametller - Almond leaf scorch (ALS) 

La malaltia apareix en forma de cremat marginal a les fulles, manifestant-se per primer cop 

al juny i es segueix desenvolupant durant l’estiu (Figura 10). Als marges de la fulla es 

desenvolupa una banda de color groguenc/daurat entre la vora necròtica i els teixits interns 

de la fulla. Els símptomes es comencen a manifestar en una branca o en una part de l’arbre. 

Els arbres infectats per la malaltia floreixen i perden la fulla més tard que els arbres sans, 

són menys productius i tenen un creixement terminal reduït, tot i que sobreviuen molts 

anys. Les subespècies associades a aquesta malaltia són la fastidiosa, multiplex i pauca. 

A Espanya la subsp. multiplex s’ha trobat a Alacant, Mallorca i Menorca, la subsp. fastidiosa 

a Mallorca i recentment s’ha detectat la subsp. pauca a Eivissa (EFSA, 2018; EPPO 

Bulletin, 2018). 

    

Figura 10. Símptomes ALS 

Font. Blanca B Landa, 2017 i Andreu Juan, 2017  

• Presseguer – Phony peach disease (PPD) 

La malaltia es presenta en forma de cremat al marge de les fulles i es va estenent de 

manera gradual cap a l’interior. Els arbres creixen més compactes ja que els entrenusos 

s’escurcen i el creixement terminal disminueix (Figura 11). La floració i maduració es 

produeix de manera prematura i es redueix la mida, quantitat i qualitat del fruit. Els arbres 

infectats abans de la maduresa no fructifiquen, i els infectats després de la maduresa 

disminueixen la seva producció comercial aproximadament als 2 – 4 anys posteriors de 

l’aparició dels primers símptomes. Les subespècies que afecten a aquest cultiu són X. 

fastidiosa subsp. multiplex, subsp. fastidiosa i subsp. pauca (EFSA Journal, 2020; EPPO 

Bulletin, 2018). 
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Figura 11. Símptomes PPD 

Font. EPPO, 2021 

• Planta del cafè – “Coffee leaf scorch” (CLS) 

La malaltia provoca una reducció dels brots i cremat apical i marginal a les fulles noves, les 

quals són petites i cloròtiques (Figura 12). Les flors i les fulles apareixen prematurament i 

es mantenen a l’arbre més temps que en les plantes sanes. També s’observa asimetria, 

doblegament de les vores i deformació general de les fulles. La subespècie causant de la 

malaltia és X. fastidiosa subsp. pauca (EFSA, 2018; EPPO, 2019). 

          

Figura 12. Símptomes CLS 

Font. EPPO, 2021 

• Baladre – “Oleander leaf scorch” (OLS) 

El primer símptoma que apareix és clorosi i ondulació als marges de les fulles i deformació 

general d’aquestes (Figura 13). Posteriorment presenten cremat que provoca la necrosi 

del teixit i entre el teixit necròtic de la fulla i la part sana s’aprecia una línia marró. A mesura 

que avança la malaltia s’observa un decaïment i assecament general de la planta. La 
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subespècie associada a la malaltia és X. fastidiosa subsp. pauca, tot i que a Espanya 

encara no s’ha pogut determinar (EFSA, 2018, 2019b; EPPO, 2019). 

           

Figura 13. Símptomes OLS 

Font. EPPO, 2021 

1.5. Detecció del bacteri 

1.5.1. Mostreig 

Les mostres del material vegetal s’han de recollir preferentment a l’estiu i han d’estar 

compostes per brots i fulles, encara que depèn de l’espècie vegetal. S’han d’evitar brots 

joves crescuts poc temps després de l’aparició dels símptomes a la planta ja que la 

detecció del bacteri és més dificultosa en aquest tipus de material, i en el cas de les plantes 

petites s’ha de recollir la planta sencera. És recomanable agafar mostres de diferents 

plantes i de varies parts de la planta per tenir una mostra més representativa (EPPO Global 

Database, 2020). Cada tipus de material vegetal és diferent, per tant, en cada cas el 

mètode de mostreig variarà lleugerament. A la EPPO, 2019, s’indica com agafar mostres 

de diferents espècies com Olea europea, Nerium oleander, Polygaa myrtifolia, Lavandula 

spp., Prunus spp. i Coffea spp. 

El mostreig de vectors és una part important per detectar el bacteri a una àrea determinada. 

Actualment, el mètode més comú per capturar adults són les mànegues entomològiques 

(Cornara et al., 2018; Cruaud et al., 2018). Altres mètodes utilitzats són aspiració, colpeig i 

trampes enganxoses, tot i que aquestes últimes no son molt efectives en P. spumarius ja 

que l’insecte no sent atracció pel color. Per augmentar la probabilitat de detecció, les 

mostres han de ser agafades quan hi ha abundància d’adults al camp i després que s’hagin 

alimentat de múltiples hostes a final d’estiu (EPPO Global Database, 2020).  
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1.5.2. Detecció 

Degut a la dificultat d’aïllar X. fastidiosa en medi de cultiu, s’han validat protocols de 

diagnòstic serològic i molecular per la seva aplicació directament en teixit vegetal o en 

extractes d’insectes vectors.  

• Material vegetal 

Els tests serològics son utilitzats per detectar el bacteri a grans nombres de plantes 

simptomàtiques o a material asimptomàtic d’àrees on hi ha hagut brots o zones tampó, ja 

que és més probable que la concentració del bacteri en aquests teixits sigui major. Els 

mètodes serològics descrits a l’EPPO Standard PM 7/24 (4) són ELISA (Enzyme Linked 

Immuno Sorbent Assay) (Sherald & Lei, 1991) i IF (test d’immunofluorescència). 

Per mostres de material vegetal es necessiten un mínim de dos tests serològics positius 

en aquelles àrees on encara no s’ha determinat la presència del patogen perquè la detecció 

sigui vàlida. En canvi, a les àrees on el bacteri és present, un únic test és suficient (EPPO, 

2019). 

Els mètodes moleculars normalment són més sensibles i específics, tot i que la presència 

d’inhibidors a vegades pot ser un problema. El seu ús és més adequat en plantes 

asimptomàtiques (EPPO, 2019). Els mètodes moleculars utilitzats són la PCR 

convencional (Minsavage, 1994), Real-time PCR (Francis et al., 2006; Harper et al., 2010; 

W. Li et al., 2013; Ouyang et al., 2013) i LAMP (Loop-mediated isothermal amplification) 

(Yaseen et al., 2015). 

• Insectes vectors 

La presència de X. fastidiosa i les seves subespècies en vectors pot ser identificada a 

través de mètodes moleculars basats en PCR convencional, seguit de PCR Real-Time, o 

qPCR. La detecció molecular és més adequada que els tests serològics, ja que els últims 

mètodes no son suficientment sensibles per detectar el bacteri degut a la seva baixa 

concentració a l’insecte (IPPC-FAO, 2018; Purcell et al., 2014). El protocol està descrit a 

l’EPPO Standard PM /129 (2) “DNA barcoding as an identification tool for a number of 

regulated pests” i els mètodes de detecció a l’EPPO Standard PM 7/4 (4) (EPPO Buletin, 

2021).  
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1.5.2.1. Tests serològics 

• ELISA  

Es tracta d’una tècnica d’immunoassaig on el bacteri es detecta a través de la unió d’un 

anticòs o antigen específic i el bacteri en el cas que aquest sigui present a la mostra. Si es 

produeix la unió, s’allibera fluorescència gràcies a la presència d’un marcador/molècula 

fluorescent lligat al reactiu. Aquesta tècnica permet obtenir resultats quantitatius. És un 

mètode de detecció específic, però poc sensible per X. fastidiosa, ja que la planta ha d’estar 

molt afectada per resultar positiva. 

1.5.2.2. Tests moleculars 

• PCR convencional  

Aquesta tècnica consisteix en una reacció en cadena de la polimerasa o PCR. 

S’amplifiquen fragments d’ADN situats entre dues petites seqüències d’entre 15 i 25 

nucleòtids anomenats primers o encebadors. Per l’amplificació de la seqüencia s’utilitza 

l’enzim ADN Polimerasa, encarregat de la síntesi de ADN. Per tant, per l’amplificació es 

necessiten els primers, l’ADN Polimerasa, els 4 nucleòtids que componen l’ADN (adenina, 

timina, citosina i guanina), un tampó adequat, una Master Mix formada per diferents 

elements necessaris perquè la reacció es realitzi correctament (DNTPs, Taq DNA 

polimerasa, 𝑀𝑔𝐶𝑙2 i tampó estabilitzador de PCR) i l’extracte d’ADN de la mostra que es 

vol analitzar i determinar si hi ha l’ADN corresponent al patogen.  

• PCR a temps real 

Aquest tipus de PCR permet detectar la quantitat d’ADN amplificat durant el procés 

mitjançant la lectura directe de la fluorescència produïda a cada cicle (Christensen et al., 

2004) i quantificar la proporció de producte amplificat. Aquestes reaccions es caracteritzen 

per el moment en que es detecta per primera vegada l’amplificació de l’ADN en lloc de la 

quantitat de còpies acumulades al final del procés, com seria el cas de la PCR 

convencional. Com major sigui el nombre de còpies a l’inici de l’àcid nucleic objectiu, abans 

s’observarà un augment significatiu de la fluorescència. Per la realització d’aquest tipus de 

PCR es poden utilitzar dos tipus de composicions químiques diferents: els colorants 

SYBR® green I i les sondes específiques TaqMan.   
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Ral-time amb composició química SYBR® green I 

Es realitza la tinció de doble cadena de ADN amb el colorant SYBR® green I que s’uneix 

enèrgicament a les seqüències amplificades de ADN de doble cadena provocant així un 

augment de la taxa d’emissió fluorescent. Per tant, si la seqüència d’ADN que estem 

buscant es troba a la mostra, un cop aquesta ha estat amplificada, la fluorescència de la 

mostra augmenta. 

Real-time amb composició química TaqMan 

Les sondes TaqMan permeten mesurar la producció de productes de PCR a través d’un 

sistema de sondes marcades per 2 fluorocroms. A l’extrem 5’ de la sonda s’hi localitza un 

fluorocrom que emet fluorescència (reporter), i a l’extrem 3’ una molècula que bloqueja 

l’emissió de la fluorescència (quencher) quan aquests dos estan pròxims, és a dir, quan la 

sonda es troba hibridada amb la seqüència homologa. Durant la síntesi d’ADN, la 

polimerasa hidrolitza la sonda gràcies a la seva activitat exonucleasa 5’-3’ i el quencher i el 

fluorocrom es separen de la seqüència homòloga emetent així fluorescència. 

• Tests d’amplificació isotèrmica – LAMP 

Es tracta de un mètode d’amplificació de fragments específics d’ADN, però a diferència de 

la PCR, requereix de 4 a 6 primers, utilitza un ADN polimerasa de desplaçament de cadena 

que permet realitzar el procés sense el pas de desnaturalització i la reacció és isotèrmica, 

és a dir, es realitza a una mateixa temperatura de forma contínua (60 ºC). 

1.6. Transmissió i dispersió 

X. fastidiosa es transmet per  multiplicació vegetativa de material vegetal infectat com ara 

empelts, estaques, rizomes o qualsevol òrgan que s’utilitzi per a propagar vegetativament. 

La malaltia es transmet de manera natural mitjançant insectes xucladors de l’ordre dels 

hemípters. Com que el bacteri està circumscrit al xilema només pot ser adquirit i transmès 

per  insectes que se n’alimentin. Com a conseqüència, tots els insectes que s’alimenten de 

fluids de xilema poden ser vectors potencials del bacteri (Almeida et al., 2005; Purcell, 

1990). L’eficiència d’adquisició i transmissió pot ser molt variable en funció de l’espècie 

d’insecte, la planta hoste i el genotip del bacteri (Lopes et al., 2010; Redak et al., 2004). Els 
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insectes que s’alimenten del xilema pertanyen al subordre Auchenorrhynhca i a les famílies 

Cicadidae, Cercopidae, Aphrophoridae i Cicadellidae. 

La seqüència de transmissió de X. fastidiosa és: adquisició del bacteri, retenció i 

multiplicació del bacteri a la cutícula i al cibari del vector i despreniment i inoculació al nou 

hoste (Chatterjee et al., 2008). 

La infecció és persistent en adults, és a dir, poden transmetre el bacteri durant tota la seva 

vida, (Severin, 1949) però no existeix transmissió transversal (Freitag, 1951), el bacteri no 

pot ser transmès d’un adult a les seves postes. Tampoc existeix transmissió entre estadis, 

ja que la nimfa al mudar també muda les estructures relacionades amb l’aparell bucal en 

les que es troba el bacteri. El període de latència abans de la transmissió és gairebé 

inexistent, el vector és infectiu pràcticament en el mateix moment en el que adquireix el 

bacteri. Per tant, la transmissió és no circulativa i multiplicativa, el bacteri es retè i prolifera 

a la cutícula sense passar a l’hemolimfa de l’insecte abans de ser transmès (Purcell et al., 

1979). 

En el moment d’adquisició, el bacteri colonitza el canal d’alimentació (precibarium) i la 

cambra de bombeig (cibarium) formant biopel·lícules a l’entrada i altres punts de la zona, 

on és retinguda i expulsada a la planta durant l’alimentació del vector (Purcell, 1989). Els 

primers dies després de l’adquisició de X. fastidiosa, la baixa concentració bacteriana a 

l’aparell bucal del vector fa que el bacteri sigui indetectable, tot i que el vector ja és infectiu 

(Purcell, 1979). 

La densitat de població del bacteri a la planta hoste influeix en l’eficiència d’adquisició del 

bacteri, ja que un major nombre de cèl·lules infectades facilita els trobaments vector-

patogen (Almeida, 2016; B. L. Hill & Purcell, 1997). Per altra banda, la distribució 

heterogènia del bacteri a la planta i les preferències alimentàries del vector per diferents 

plantes i per la zona de la planta on s’alimenten, també són factors determinants en 

l’eficàcia de l’adquisició i la transmissió del bacteri (Daugherty et al., 2010). 

De la mateixa manera, el període d’inoculació es fa més efectiu com major temps estigui 

en contacte el vector amb el xilema de la planta (Almeida & Purcell, 2003). Moltes de les 

cèl·lules inoculades a la planta hoste moren, per tant, un major temps d’inoculació afavorirà 

un major nombre de cèl·lules bacterianes assentades a la planta (Almeida et al., 2005). La 

densitat de població del bacteri en el vector no està relacionada amb l’eficiència de 
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transmissió (Hill, 1995), per tant, és més important el nombre d’inoculacions a una planta 

que el nombre de cèl·lules del bacteri introduïdes pel vector (Almeida, 2016). Un altre factor 

determinant en l’èxit de transmissió és l’estat fenològic de la planta en el moment 

d’inoculació del bacteri (Almeida et al., 2005).  

1.7. Insectes amb potencial de transmissió (vectors) de X. 

fastidiosa 

Els vectors de X. fastidiosa pertanyen a l’ordre Hemiptera i subordre Auchenorrhyncha 

(cicadel·les). Infraordre: Cicadomorpha;  Famílies: Cicadidae, Cercopidae, Aphrophoridae, 

Cicadellidae (només subfamília Cicadellinae). 

A Europa, les úniques espècies demostrades com a transmissores del bacteri pertanyen a 

la família Aphrophoridae, concretament Philaenus spumarius, Philaenus italosignus i 

Neophilaenus campestris. En canvi a Amèrica hi ha una major diversitat de vectors 

xilemòfags de la família Cicadellidae i subfamília Cicadellinae. Aquesta subfamília és 

l’única que s’alimenta de xilema de la família, i a Europa té poca diversitat d’espècies 

(Cicadela viridis, Evacanthus sp, Graphocephala fennahi) (Figura 14). Altres famílies 

d’hemípters que s’alimenten del xilema a Europa són Cercopidae i Cicadidae, però el seu 

rol potencial com a vectors és molt menor degut a la seva abundància i cicle vital (EFSA, 

2015). 

     

Figura 14. (A) Cicadella viridis (B) Evacanthus  nigramericanus (C) Graphocephala fennahi 

Font. Enrique Gil, 2010; Beatriz Moisset, 2008 i André Karwath, 2007 

A Amèrica, la subfamília Cicadellinae té un paper preponderant en la transmissió, amb 

espècies com Homalodisca vitripennis, Draeculacephala minerva i Graphocephala 

atropunctata a Califòrnia (Hail et al., 2010; B. Hill, 1995). Per altra banda, a Sao Paulo 

(Brasil) destaquen altres espècies, també de la mateixa subfamília, com Bucephalogonia 

(B) (C) 

(A) (B) (C) 
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xanthophis, Acrogonia citrina, Dilobopterus costalimai i Oncometopia facialis (Lopes et al., 

2016). 

L’espècie més comú de la família Aphrophoridae és el P. spumarius, la qual està present 

a una zona geogràfica molt àmplia, colonitza diferents nínxols ecològics i localment és molt 

abundant; tot i que N. campestris també ha estat demostrat com a vector transmissor del 

bacteri i és relativament abundant. 

A Espanya i les Balears, destaca P. spumarius. Estudis previs realitzats confirmen la seva 

elevada presència a cultius com l’olivera, juntament amb N. campestris (Morente et al., 

2018).  

A València es van realitzar seguiments de l’evolució dels vectors en els quals destacaven 

sobretot la presència de N. campestris en la seva fase adulta per sobre la de P. spumarius, 

i també es va reportar la presencia de Lepyronia coleoptrata en alguna parcel·la (Herrero 

et al., 2020). Estudis efectuats a Andalusia  van detectar la presència ocasional de P. 

maghresignus i P. tarifa, juntament amb P. spumarius, el qual era molt més abundant 

(Durán-Álvaro et al., 2018). 

Tot i presentar un comportament mot similar, N. campestris no és un insecte tan polífag 

com P. spumarius, ja que es troba molt relacionat amb les espècies de la família de les 

Poàcies, i no freqüenta tant als arbres de la zona del cultiu, sinó que es troba més a la 

vegetació contigua a la parcel·la (Lopes et al., 2014). 

Els mascles d’aquesta espècie són més petits que les femelles (5 – 5,3 mm i 5,4 – 5,7 mm 

respectivament) i el seu cos és més petit que el de P. spumarius. Té coloracions groc – 

grisoses o marró – grisoses, i a vegades amb un to vermellós. Generalment tenen una 

ratlla longitudinal des del vèrtex fins l’escutel. Al marge exterior de l’ala anterior tenen dos 

punts de llum (Figura 15 (C)). 
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Figura 15. (A) P. spumarius, (B) P. italosignus (C)  N. campestris 

Font. (“PM 7/141 (1) Philaenus Spumarius, Philaenus Italosignus and Neophilaenus Campestris,” 2020) 

1.7.1. Philaenus spumarius, principal vector a Europa de X. fastidiosa 

Actualment, és considerat com el vector amb més importància en la transmissió de X. 

fastidiosa a Europa (Cornara et al., 2017; Saponari et al., 2014). És capaç de dur a terme 

la transmissió secundaria, és a dir, transmetre la malaltia als arbres, com és el cas de la 

regió italiana de Apulia (Cornara et al., 2017) i el cas de les Balears, on s’ha estudiat i 

confirmat la seva transmissió en plantes de vinya, olivera i ametller (Serra, 2018). A la 

Figura 16 es pot veure l’insecte en diferents estadis. 

    

              

Figura 16. Philaenus spumarius en diferents estadis (A) Massa d’ous, (B) Nimfa, (C) Escuma, (D) Adult. 
Font. EFSA Journal 2018;16(7):5357. Xylella fastidiosa: Pest categorisation Update 

(C) (D) 

(A) (B) 

(A) (B) (C) 
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El que fa que tingui tanta importància en la transmissió del bacteri és que es tracta d’una 

espècie altament polífaga. Les nimfes es poden alimentar d’una gran varietat de plantes 

herbàcies, i els adults, gràcies a la seva expansió, poden alimentar-se d’un ampli rang 

d’hostes. Els adults es desplacen a través de salts i caminant amb les potes, gràcies al 

perfecte mecanisme de salt que executen amb el darrer parell de potes (Cornara et al., 

2018; Landa, 2017). 

La seva distribució és molt àmplia, es troba a gairebé a tot Europa i també està present 

al Nord d’Àfrica, parts de la Unió soviètica, Afganistan, Japó, EEUU, Canadà, les Açores, 

Hawaii i Nova Zelanda (Cornara et al., 2018).  

Es caracteritza per el seu gran polimorfisme (Stewart, 1996) (Figura 17) i, com tots els 

Cercopoidea, per la secreció d’una espuma envoltant i protectora a l’estat de nimfa (Figura 

16 (C)) (Weaver & King, 1954). 

 

Figura 17. Gran diversitat del fenotip de P. spumarius 

Font. Soulier – Perkins, A. (2017) COOL – Cercopoidea Organised On Line 

La metamorfosi del P. spumarius és simple, no passa per cap fase d’inactivitat ni deixa 

d’alimentar-se en cap etapa (Cornara et al., 2018) . El seu cicle està compost per tres fases: 

ou, nimfa i adult, i té una sola generació a l’any. Passa l’hivern en forma d’ou, tot i que s’ha 

observat que en regions càlides pot passar l’hivern en forma d’adult amagat entre la 

vegetació (Saponari et al., 2014). 
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Els ous passen l’hivern en estat de diapausa, aproximadament 100 dies, eclosionant a 

principis de primavera, els quals necessiten una humitat superior al 80 % per fer-ho, cosa 

que limita la seva distribució geogràfica (Weaver & King, 1954; West & Lees, 1988). 

Després de l’eclosió, la nimfa es desplaça a la vegetació herbàcia per alimentar-se i 

protegir-se. Tardarà de 5 a 8 setmanes a completar el seu cicle, passant per 5 estadis 

diferents d’entre 35 i 100 dies, en funció de la temperatura ambiental fins arribar a la fase 

adulta (Cornara et al., 2018). Mentre s’alimenta de la planta, genera una escuma lliscosa 

al seu voltant per protegir-se dels factors climàtics i dels depredadors (Saponari et al., 

2014). Aquesta escuma es sol trobar en els plecs de la planta, insercions de les fulles i a 

la base de la planta (EFSA, 2018). 

Un cop assolit l’estat adult, passa la primavera i el principi d’estiu a la coberta vegetal fins 

que la temperatura es comença a elevar i la vegetació s’asseca; on encara es pot localitzar 

per la seva baixa mobilitat i agregació (Figura 18). A partir d’aquest moment, passa a la 

vegetació llenyosa per buscar alimentació i refugi de les altes temperatures, essent aquest 

el període de més mobilitat i dispersió, a més de ser quan adquireix i transmet la malaltia 

(Morente & Ferreres, 2018). Els mascles són més petits que les femelles (5,3 – 6 mm i 5,4 

– 6,9 mm respectivament). 

A finals d’estiu la seva mobilitat augmenta, coincidint amb l’època d’aparellament entre 

mascles i femelles. A la tardor, amb la reducció de les hores de llum, la femella comença 

la posta d’ous entre la fullaraca i altres restes vegetals seques prop del terra. La posta es 

realitza de forma gregària, en rodals (Cornara et al., 2018). Els ous es troben units amb 

una escuma blanca i dura, i són ovalats i de color groguenc amb una taca taronjosa als 

extrems (Figura 16 (A)) (Morente & Ferreres, 2018). 
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Figura 18. Cicle vital de P. spumarius a la regió d’Apúlia Itàlia. Els adults acabats d’emergir (insecte verd) 
adquireixen Xylella fastidiosa quan s’alimenten d’un hoste infectat (arbre vermell i groc). El vector infectat 
pot transmetre el bacteri a hostes sans (verd), que després, alhora, s’infectaran. Els ous no son portadors 
del vector ja que la transmissió transovárica no és possible. Les nimfes també es poden infectar, tot i que 

perden infectivitat al mudar. 

Font. Figura dissenyada i desenvolupada per Infoxylella®, revisada per D. Bosco, V. Cavalleri i E. 
Dongiovani – Fotografies de A. Coti i V. Cavalleri, 2019 
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1.8. Control X. fastidiosa 

A dia d’avui encara no es disposa de cap tractament curatiu per a la X. fastidiosa efectiu i 

viable. Alguns antibiòtics tenen una certa efectivitat, però no eliminen del tot el bacteri i la 

infecció es reinicia. Per a que el tractament arribi amb efectivitat al xilema, els antibiòtics 

s’han d’aplicar mitjançant injeccions d’endoteràpia, augmentant molt el cost del tractament. 

També cal tenir en compte que a Europa no està autoritzat cap tractament antibiòtic en 

agricultura i l’efectivitat d’altres tractaments com bacteriòfags, N-Acetil cisteïna, zinc, coure, 

microorganismes endòfits, o soques avirulentes depèn de la dificultat inicial del mode 

(EFSA, 2019a). Per això, les mesures de control són indirectes, i es basen en la gestió i 

l’erradicació de l’inòcul, el control d’insectes vectors (Almeida et al., 2005) i la determinació 

i el desenvolupament de varietats tolerants o resistents.  

1.8.1. Erradicació, exclusió i maneig 

Un cop el bacteri s’ha establert en la vegetació salvatge d’una zona, és molt complicat 

erradicar-lo i el seu control esdevé un dels principals problemes per a les plantacions, per 

tant, és molt important prevenir la seva introducció en noves àrees mitjançant l’exclusió 

geogràfica.  

Una primera mesura és extremar les precaucions en el comerç de material vegetal, 

sobretot en aquell que prové de països on hi ha presència del bacteri i s’ha d’exigir el 

passaport fitosanitari, certificat que regula el transport i comerç de material vegetal 

(Reglament UE 2019/2072). Aquest passaport assegura que les plantes que entrin o 

circulin per la Unió Europea estiguin absents de malalties o plagues de quarantena i 

compleixen amb els nivells de tolerància exigits per a altres plagues regulades (European 

Comission, 2019). A més, el Reglament (UE) 2020/1201, també estableix la obligatorietat 

d’incloure juntament amb el passaport fitosanitari la indicació “Zona infectada. XYLEFA” 

per el trasllat dins zones infectades, i la indicació “Zona tampó i zona infectada. XYLEFA” 

per el trasllat dins la zona tampó o des de la zona infectada. A aquest reglament, també 

apareix una classificació de les plantes hoste (espècies o gèneres on s’ha detectat la 

presència de X. fastidiosa a tot el món) i plantes especificades (vegetals hoste on s’ha 

detectat la infecció per una subespècie determinada de X. fastidiosa en qualsevol part del 

món). 
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Un cop confirmada la presència del bacteri, s’establiran zones demarcades, delimitant una 

zona infectada i una zona tampó (mínim 2,5 km al voltant de la zona infectada) (Figura 

19). També s’han d’adoptar les mesures previstes al Pla de contingència amb la finalitat 

d’evitar la seva propagació i aconseguir l’erradicació. Les mesures d’erradicació inclouen 

l’eliminació i destrucció de vegetals de la zona infectada, mesures contra els vectors, 

vigilància anual a la zona demarcada i prohibició de plantació de vegetals especificats a la 

zona infectada, a més de la restricció del moviment de vegetals especificats.  

 

Figura 19. Exemple de zona demarcada per evitar la propagació de X. fastidiosa des d’una zona 

infectada 

Font. (EFSA, 2019b) 

Quan la malaltia ja s’ha implantant en una zona continua resultant imprescindible per a 

controlar la malaltia l’eliminació de l’inòcul erradicant les plantes infectades conreades i les 

dels voltants de les explotacions. 

En diversos focus també s’ha observat la influència del maneig nutricional del cultiu i s’ha 

determinat que afecta a la severitat de la malaltia en diferents conreus i soques. En el cas 

del reg, s’ha vist que la seva restricció augmenta el col·lapse vascular de la planta 

provocant el bloqueig bacterià dels vasos. En vinya s’ha comprovat que una poda severa 

pot reduir els símptomes de la malaltia, tot i que en olivera no és tan eficaç ja que els nous 

brots tornen a mostrar símptomes de la malaltia en un curt període de temps (EFSA, 2018). 

Una poda de les branques afectades s’ha mostrat efectiva per reduir l’inòcul en cítrics 

afectats per clorosis variegada però només en aquells de menys de 4 anys d’edat i en els 

primers estadis de desenvolupament de la malaltia. 
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Altres tractaments com ara el tractament amb termoteràpia amb aigua calenta a 50 ºC 

durant 45 minuts s’ha mostrat efectiu per eliminar el bacteri de plantacions de Vitis (EFSA 

PLH Panel, 2015). Per altra banda, l’eliminació del bacteri amb temperatures inferiors a 0 

ºC ha estat eficaç en vinya (Purcell, 1977) i cirerer (Ledbetter et al., 2009). També s’han 

obtingut resultats prometedors front la malaltia de Pierce amb un tractament terapèutic i 

profilàctic de virus bacteriòfags virulents amb activitat lítica. (Das et al., 2015). 

1.8.2. Control de P. spumarius i altres vectors potencials 

El control dels afrofòrids P. spumarius i N. campestris és complicat ja que es troben 

preferentment sobre vegetació salvatge la major part del cicle i son extremadament polífags 

i mòbils. És per això, que fins a dia d’avui no havien estat considerats plaga i s’havia 

estudiat poc el seu cicle vital i hostes. Tot i això, observant la seva dinàmica poblacional i 

els estudis recents, s’arriba a la conclusió que la fase més adequada pel control del vector 

és la fase nimfal ja que és on aquest té menys mobilitat i la seva presencia es més evident 

(Bodino et al., 2019). Aquestes mesures han de ser considerades part de la gestió 

integrada de la malaltia per tal d’evitar la transmissió primària (des de hostes alternatius als 

cultius) i secundària (propagació d’una planta a una altra dins el cultiu) (EFSA, 2019b). 

• Erradicació i exclusió del vector 

Una estratègia efectiva per a controlar aquests insectes en parcel·les grans , homogènies 

i amb pocs marges, pot ser la lluita intensiva contra els vectors combinant insecticides i 

eliminació d’hostes vegetals. Aquesta estratègia s’ha de mantenir durant uns anys i en 

parcel·les amb veïnats no controlables amb vectors, s’ha de combinar amb barreres 

físiques directes com xarxes anti-insectes (entre ells, X. fastidiosa) (EFSA, 2019b). 

• Pràctiques culturals 

Les pràctiques culturals més efectives en front d’aquests vectors són de maneig de la 

vegetació, eliminant o substituint les plantes hoste herbàcies tant a la coberta del cultiu com 

a les vores, per tal d’evitar l’ovoposició i el desenvolupament nimfal dels vectors (Koller & 

Valerio, 1988; Weaver & King, 1954). S’ha vist que la presència de restes vegetals 

incrementa l’ovoposició de P. spumarius un 65 %. A Apúlia, l’eliminació de cobertes 

vegetals en camps d’oliveres mitjançant la sega durant l’hivern i la primavera va provocar 

una gran reducció de la població de P. spumarius (Apúlia, 2017 – 2018). Per altra banda, 
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per tal d’eliminar la població de nimfes, és molt recomanable treballar la coberta quan la 

població de nimfes és més elevada i quan es produeix el pas a adult, moment en que el 

tractament serà més efectiu (Dongiovanni et al., 2018; EFSA, 2019b). Així mateix, la 

sembra de Lolium spp., Horedum vulgare i Poàcies com a cultiu de cobertura durant l’hivern 

disminueix les poblacions juvenils de P. spumarius, tot i que també poden afavorir la 

presència de Neophilaenus sp. (Dongiovanni et al., 2018; EFSA Journal, 2020). 

Tot i això, s’ha de tenir en compte que retirar la coberta vegetal durant un llarg període de 

temps pot tenir un greu impacte ecològic i pot suposar una elevada despesa de temps i 

diners, ja que s’ha de realitzar a tota l’extensió de la coberta i a vegades resulta inviable 

(Cornara et al., 2018). 

Com a curiositat, pràctiques com inundar de manera temporal provoquen la mort de nimfes 

subterrànies de Cicadidae, tot i que en moltes zones on aquests organismes són presents 

la disponibilitat d’aigua és molt baixa i la seva aplicació no es pot realitzar (EFSA, 2019).  

Una altra forma de controlar la dispersió de la malaltia es la interferència en les migracions 

dels vectors cap als conreus o les fonts d’inòcul mitjançant estratègies de “push & pull”. 

Simultàniament, es poden afavorir els moviments fora dels conreus dels vectors tenint 

espècies atractives no hostes de la malaltia a les vores i aplicant repel·lents sobre el 

conreu. També es pot ajustar el reg per a no atraure els insectes quan la vegetació salvatge 

està molt seca o regar franges per a que s’hi concentrin els insectes lluny del conreu.  

• Insecticides 

Els piretroids i neonicotinoids han resultat matèries actives  per reduir les poblacions de 

P. spumarius en olivera (Dongiovanni et al., 2018), ja que al tercer dia d’aplicació 

d’aquests productes s’obté una mortalitat d’entre el 76% i el 100% i la seva persistència 

és de dues setmanes. No obstant, l’ús dels darrers de cada cop està més restringit 

(Regulations EU 2018/783-785).  

Entre els productes efectius autoritzats en producció ecològica trobem les piretrines i  

l’azidaractina per a nimfes i també olis essencials, tot i que la seva persistència i efectivitat 

és més baixa que en el cas dels dos primer productes (EFSA, 2019b).  
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Productes que formen pel·lícules com el caolí també poden tenir efectes positius, ja que 

interfereixen en la interacció planta-vector (Puterka et al., 2003; Tubajika et al., 2007). No 

obstant, el mètode no és efectiu en el cas de OQDS. 

• Control biològic 

La informació referent a enemics naturals dels vectors de X. fastidiosa és limitada. 

Parasitoids d’ous (Hymenoptera: Eulophidae i Mymaridae), de nimfes i d’adults (Diptera: 

Pipunculidae) han estat detectats a Estats Units i altres llocs del món per a Cicadellinae 

(Harper & Whittaker, 1976; Weaver & King, 1954), però encara hi ha pocs estudis sobre el 

seu nivell de parasitisme i efectivitat en entorns naturals. Al mateix lloc, ous d’afrofòrids  

han estat trobats parasitats per himenòpters dels gèneres Ooctonus sp., Tumidiscapus sp. 

i Centrodora sp. (Cornara et al., 2018; EFSA, 2019b). No obstant, la introducció de 

parasitoids no propis de les zones pot tenir conseqüències negatives degut a la seva 

possible polifàgia (EPPO Bulletin, 2014, 2018). A la Unió Europea, el dípter Verrallia aucta 

(Fallen) (Diptera: Pipinculidae) presenta una elevada tassa de parasitisme sobre els adults 

de P. spumarius, els quals esterilitza (Harper & Whittaker, 1976).  

També s’ha fet referència al nematode paràsit Agamermis decaudata com un altre agent 

que ataca a P. spumarius, tot i que la seva incidència és baixa i no està considerat com a 

bon regulador de la població del vector (Weaver & King, 1954).  

Fongs entomopatògens com Metarhizium anisopliae podrien ser utilitzats sobre nimfes en 

desenvolupament en coberta vegetal a principis de primavera si es demostra la seva 

eficàcia, els quals són compatibles amb l’ús de neonicotinoids en el cultiu de canya de 

sucre (EFSA, 2019b). Altres fongs pertanyents al gènere Entomophtora sp. poden ser 

utilitzats sobre adults (Ben-Ze’ev & Kenneth, 1981). Aquests tipus d’organismes són més 

selectius que els insecticides ja que no afecten a altres enemics naturals, a vertebrats ni 

humans i es poden utilitzar en àrees on els insecticides resultarien perillosos. 

• Tolerància, resistència i susceptibilitat varietal 

Les mesures de control més prometedores en front malalties causades pel bacteri són l’ús 

de germoplasmes resistents. S’han observat diversos graus de resistència, tolerància i 

susceptibilitat a cultius econòmicament rellevants com la vinya, els cítrics i l’ametller, i més 

recentment l’olivera. Investigacions realitzades a Itàlia han comprovat que el cultivar 
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Leccino té un cert nivell de tolerància a la malaltia del OQDS ja que presenta un menor 

desenvolupament dels símptomes i els nivells poblacionals del bacteri són molt més baixos 

(Giampetruzzi et al., 2016; EFSA, 2017). Altres patrons d’olivera com FS-17® han mostrat 

nivells de tolerància o resistència presentant una població del bacteri del 50% inferior en 

condicions d’infecció naturals que al cultivar Leccino en les mateixes condicions. En 

algunes varietats d’ametller de Mallorca s’ha observat un millor comportament per la qual 

cosa podrien ser utilitzades com a font de material vegetal tolerant (Conselleria 

d’Agricultura Balear, comunicació personal). En el cultiu de vinya s’estan obtenint híbrids 

de Vitis americanes amb V. vinifera que podrien ser tolerants al bacteri (Deyett et al., 2019). 
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2. Objectius 

1. Determinar la distribució i l’abundància de P. spumarius i Neophilaenus sp., la seva 

densitat de població i la relació d’hostes vegetals a Mallorca. 

2. Estudiar la dinàmica poblacional i les migracions de P. spumarius a Mallorca. 

3. Determinar la presència de X. fastidiosa i les seves subespècies en els individus 

capturats mitjançant qPCR. 

4. Proposar estratègies de control de vector i la malaltia a Mallorca en funció dels 

resultats obtinguts, els conreus i els condicionants agro-climàtics. 
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3. Materials i mètodes 

3.1. Localització, selecció i descripció de parcel·les 

L’estudi de camp es va realitzar a l’Illa de Mallorca el 2020 durant el vol dels adults 

d’afrofòrids, de maig fins a octubre. És en aquest període quan els vectors potencials de 

X. fastidiosa son mòbils i s’alimenten de plantes llenyoses i per tant adquireixen, 

transmeten i dispersen el bacteri. Es van seleccionar un total de 7 finques distribuïdes a 

diferents punts de l’illa de Mallorca, representant els principals conreus llenyosos 

susceptibles al bacteri (Figura 20). Les parcel·les es van seleccionar de manera que 

representessin els principals  agro-ecosistemes de l’illa, manejos, i vegetació salvatge als 

veïnats i vores. Paral·lelament les parcel·les d’estudi es van seleccionar de tal manera que 

les poblacions dels vectors, la incidència i la severitat de la malaltia fossin significatives. 

Les parcel·les estan explicades a la Taula 1, i a les Taules 2 - 8 s’expliquen més 

detalladament les característiques de cada parcel·la. 

 

Figura 20. Localització de les parcel·les on es van realitzar els mostrejos de vectors potencials de X. 
fastidiosa a Mallorca  

Font. Visor IDEIB, 2021

1.Son Anglada 

2. Xorrigo 

3.Son Marrano 

4. Galmés i 
Ribot 

5.Sos Ferrers d’en -
Morey - Agroturisme 

6. Sos Ferrers 
d’en Morey 

7. Son Nadal 
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Taula 1. Característiques generals de les parcel·les on es van realitzar els mostrejos de vectors potencial de X. fastidiosa a Mallorca 

Nº Municipi Nom parcel·la Cultiu Vegetació Tipus de maneig 

     Reg Llaurat Ecològic 

1 
Palma 

(Establiments) 
Son Anglada Ametller 

Olivera, Pistacia lentiscus, alzina, pi 
 

Sí Sí No 

2 
Palma (Ctra. 

Manacor) 
Xorrigo Ametller 

Garrover, P. lentiscus, ullastre, 
Populus alba, figuera 

 
Sí Sí No 

3 Llucmajor Son Marrano 
Ametller i 
garrover 

P. lentiscus, ullastre 
 

No Sí No 

4 
Santa 

Margalida 
Galmés i Ribot Vinya 

Alzina, magraner, ullastre, garrover, 
P. lentiscus, ametller 

 
Sí No Sí 

5 Manacor 
Sos Ferrers d’en 

Morey -  
Agroturisme 

Vinya 
Garrover, P. lentiscus, ullastre, 

ametller, aladern 
Sí No Sí 

6 Manacor 
Sos Ferrers d’en 

Morey 
Vinya 

Figuera, P. lentiscus, ullastre, 
garrover,  

Sí No Sí 

7 Felanitx Son Nadal Vinya 
Ullastre, P. lentiscus, ametller, 

aladern i garrover 
 

Sí No Sí 
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Taula 2. Característiques parcel·la 1 

1. Son Anglada Maneig i característiques 

 

 
 

L’extensió d’aquesta parcel·la és 

molt elevada. Hi ha una zona 

d’ametller en regadiu i una zona 

de secà. Al voltant de la parcel·la 

hi havia una gran extensió amb 

Pistacias lentiscus, ullastres i 

alzines en forma de bosc, i un 

pinar; els quals també es van 

mostrejar. Entre fileres no hi havia 

vegetació, es llaurava i s’aplicaven 

herbicides. 

Coordenades 39º 36' 34.57" N 2º 37' 11.78" E 

Cultiu Ametller  

 

Taula 3. Característiques parcel·la 2 

2. Xorrigo Maneig i característiques 

 

 

A un marge de la parcel·la hi havia 

un torrent, garrovers, ullastres i 

figueres; i a un altre marge hi 

havia Populus alba. La parcel·la 

es llaurava, tenia reg i es 

realitzaven tractaments 

insecticides amb piretrines. Al 

voltant de la parcel·la hi havia més 

parcel·les cultivades on es 

realitzava un maneig semblant i no 

hi havia molta vegetació silvestre. 

Coordenades 39º 34' 53.43" N 2º 48' 29.72" E 

Cultiu Ametller 
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Taula 4. Característiques parcel·la 3 

3. Son Marrano Maneig i característiques 

 

 

La zona mostrejada va ser el cultiu 

de la parcel·la i la vegetació 

silvestre del voltant (P. lentiscus i 

ullastre). A la parcel·la també hi 

havia un garrover el qual també es 

va mostrejar. Es llaurava el sòl i no 

hi havia regadiu. 

Coordenades 39º 26' 28.45" N 2º 57' 1.74" E 

Cultiu Ametller 

 

Taula 5. Característiques parcel·la 4 

4. Galmés i Ribot Maneig i característiques 

 

 

A la vegetació del voltant de la 

parcel·la predominaven els 

garrovers, les figueres i les alzines; i 

alguna olivera i ullastre. A les 

parcel·les del voltant el cultiu era 

l’ametller. Es deixava una capa 

herbosa entre fileres, el cultiu tenia 

regadiu i es realitzaven tractaments 

amb piretrines. 

Coordenades 39º 40' 55.16" N 3º 6' 19.35" E 

Cultiu Vinya 
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Taula 6. Característiques parcel·la 5 

5. Sos Ferrers d’en Morey - Agroturisme Maneig i característiques 

 

 

 

Entre les fileres del cultiu es 

deixava una capa herbosa. Als 

marges de la parcel·la hi havia 

ullastres, P. lentiscus i garrovers. 

A una parcel·la del costat hi havia 

figueres, P. lentiscus i ametllers. 

Coordenades 39º 40' 15.16" N 3º 14' 17.35" E 

Cultiu Vinya 

 

Taula 7. Característiques parcel·la 6 

6. Sos Ferrers d’en Morey  Maneig i característiques 

 

 

Entre les fileres del cultiu es deixava 

una capa herbosa. Als marges de la 

parcel·la hi havia ullastres, P. 

lentiscus i garrovers. 

Coordenades 39º 39' 39.42" N 3º 14' 33.17" E 

Cultiu Vinya 
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Taula 8. Característiques parel·la 7 

7. Son Nadal Maneig i característiques 

 

 
 

Entre les fileres del cultiu es deixava 

una capa herbosa. Als marges de la 

parcel·la hi havia ullastres, P. 

lentiscus, garrovers i algun magraner. 

Es realitzaven tractaments amb 

prietrines i s’aplicava coure. 

Coordenades 39º 30' 16.16" N 3º 9' 30.65" E 

Cultiu Vinya 

3.2.  Mostreig i captura de vectors potencials 

El mostreig es va realitzar quinzenalment a cada parcel·la per tal de determinar la dinàmica 

poblacional del vector. Es va mostrejar la vegetació herbàcia i llenyosa conreada i salvatge 

en funció de l’època, el maneig i els resultats obtinguts. L’objectiu principal era capturar 

insectes pertanyents a l’ordre Hempitera, durant tot el vol i en el màxim nombre d’hostes 

vegetals. Els que més interès tenien eren Philaenus spumarius i Neophilaenus campestris, 

principals vectors del bacteri a l’illa. 

Durant els mesos en que es van realitzar els mostrejos, els vectors es trobaven en forma 

d’adult, per tant, els mètodes que es van utilitzar per realitzar els mostrejos van ser 

l’aspiració i la mànega (Figura 21) ja que són els més eficients i amb els quals els vectors 

queden en millor estat per tal de ser identificats i analitzats posteriorment. Sobre el cultiu 

de la parcel·la es realitzava aspiració, principalment a la vinya, i sobre la resta de vegetació 

s’utilitzava la mànega entomològica en preferència. El reconeixement del vector es feia 

visualment, tenint en compte les característiques morfològiques d’aquest. Els hemípters 

capturats amb mànega eren cribats en la pròpia mànega amb captura manual amb un 

aspirador de boca. 
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Figura 21. Aparells utilitzats per realitzar els mostrejos de vectors potencials de X. fastidiosa (A)  Màquina 

d'aspiració (D-Vac)  (B) Mànega entomològica (C) Aspiració amb mànega 

Font. M. Alomar, 2021 i J. Orthega, 2021 

3.2.1. Processat i taxonomia de vectors 

Un cop es van recollir les mostres, es van processar al laboratori amb l’objectiu de 

determinar si els insectes eren portadors de X. fastidiosa. S’identificaven els vectors 

potencials individualment en funció de: 

- Espècie d’insecte  

- Parcel·la 

- Data de la captura 

- Hoste vegetal on s’havia capturat 

- Mètode de mostreig 

Posteriorment es codificava (nº de mostra) i s’introduïa en un tub eppendorf de 2 ml per 

realitzar l’extracció d’ADN del bacteri i posterior qPCR per saber si l’insecte era portador o 

no del bacteri. 

La identificació taxonòmica per Auchenorrhyncha es basa en els caràcters morfològics, els 

quals es poden observar  visualment de manera externa, i altres s’han d’identificat a través 

de disseccions dels genitals masculins.  

Una de les principals característiques que ens permet diferenciar el subordre 

Cicadomorpha és que tenen forma de cicadel·la (forma el·líptica, sense separació clara 

(A) (B) (C) 
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entre cap i cos). Dintre d’aquest subordre ens interessen els xucladors de xilema, els quals 

podem identificar per l’absència de quilla. 

Posteriorment es diferencien les famílies de cicadomorfs (Cicadidae, Cercopidae, 

Aphrophoridae, Membracidae i Cicadellidae) a través de la morfologia de les potes. 

Aquestes extremitats estan compostes per una tíbia a la part superior, tars I, II  III de dalt a 

baix amb un “platellae” a la part central (Figura 22). En canvi, les espècies de la família 

cicadelidae tenen la tíbia amb espines. Aquesta família també s’alimenta del xilema, tot i 

que a Europa només es troben dues espècies (Cicadela viridis i Graphocephala sp) i no 

estan tan esteses com les de la família Aphrophoridae.   

 

Figura 22. Morfologia de les potes pertanyents a l'ordre Hemiptera  

Font. (Holzinger et al 2003) 

3.3. Extracció d’ADN d’insectes 

Per realitzar l’extracció d’ADN es seguien els protocols establerts (EPPO, 2019). 

L’extracció es realitzava a partir dels aparells bucals dels vectors, lloc on es situa el bacteri. 

Per això, es separa el cap del cos i s’analitza només el cap de l’insecte ja que per contra, 

hi hauria més probabilitat d’amplificacions inespecífiques d’ADN i d’inhibidors de la PCR.  

Per l’extracció d’ADN d’insectes s’han de triturar els caps dels insectes amb 400 µl de 

solució CTAB  3 % amb un homogeneïtzador de boles de Qiagen i incubar a 65 ºC entre 

15 - 30 min. 
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- Tampó CTAB 3 %: (Tris H-Cl, pH 7,5) 100 mM; EDTA 25 mM; NaCl 1,5 M; 3 % V/V 

CTAB;  PVP-10 2 %. En mostres molt oxidants 0,3 % mercaptoetanol. 

- Afegir V/V (400 µl cloroform/isoamil (24:1); agitar suaument i centrifugar a 10000 

rpm durant 10 min a Tª ambient. 

- Recollir la fase aquosa (dalt) i transferir a un altre tub (aquesta operació, 

cloroform/CTAB es pot repetir una altra vegada per a mostres brutes). 

- Afegir 600 µl d’isopropanol a -20 ºC i deixar 30 min. al congelador. 

- Centrifugar a 13000 rpm durant 20 min a 4 ºC i descartar el sobrenedant. 

- Afegir 600 µl d’etanol 70 % fred i centrifugar a 13000 rpm durant 5 min. 

- Descartar el sobrenedant i eixugar el pèl·let fins que estigui completament sec. Tota 

la nit. 

- Re-suspendre en 50 µl de Te buffer o aigua Hplc  i incubar 15 min a 65 ºC. 

- Desar a -20 ºC. 

3.4. Detecció de X. fastidiosa per qPCR  

Es van triar 2 mètodes de qPCR seguint la EPPO per a evitar inespecificitats i inhibicions 

de la PCR (importants en insectes), i tenir una sensibilitat màxima. La subespècie es va 

determinar amb un tercer mètode amb l’objectiu de discriminar cicles patològics i per tant 

mesures de control especifiques i més efectives. Finalment es van fer analítiques per 

individus en 3 regions gèniques diferents, amb la qual cosa la detecció és molt sòlida i 

específica.  

Per fer la qPCR es prepara una solució amb iniciadors específics del patogen i una “màster 

mix” de la reacció que bàsicament conté tampons, bases nitrogenades i taq polimerasa. 

Aquests components s’introdueixen dins una placa amb pous que contenen l’ADN de cada 

mostra.  

S’introdueix la placa al termociclador on es durà a terme l’amplificació de l’ADN en 40 

cicles, de tal manera que a cada cicle l’ADN s’amplifica exponencialment. Les temperatures 

s’especifiquen a la Taula 9. 
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Taula 9. Temperatures utilitzades al termociclador per realitzar l’amplificació d’ADN 

Procés Temperatura  

Desnaturalització 92 ºC Les dues cadenes d’ADN es separen 

Hibridació 50 – 60 ºC 

Els encebadors s’enganxen a les seves 

seqüències complementaries si estan presents a 

la mostra 

Elongació 72 ºC 
Síntesi de la còpia d’ADN entre els dos iniciadors 

 

Durant aquests cicles el termociclador mesura la luminescència emesa per cada pou de tal 

manera que es pot quantificar l’increment d’ADN en funció de l’increment de la senyal 

lumínica. Aquesta luminescència es pot emetre mitjançant una sonda genètica específica 

de l’organisme (probe/TaqMan) o d’una manera no específica amb emissió de senyal 

lumínica quan l’ADN es re-naturalitza en forma de doble cadena (Sybr green). 

3.4.1. Sonda TaqMan - (Harper et al., 2010) 

Aquesta PCR detecta i identifica totes les soques de X. fastidiosa. La solució per aquesta 

PCR es realitza amb els indicadors XF-F i XF-R (Taula 10) i els reactius indicats a 

continuació (Taula 11) (Harper et al., 2010). Un cop preparada la solució es reparteix en 

plaques de PCR de 96 pous per a 96 mostres amb un volum de 10 µl per pou. En aquesta 

PCR s’utilitza una sonda específica TaqMan (Probe). 

Taula 10. Primers XF-F/XF-R i sonda (Harper et al., 2010)  

XF-F 5’-CACGGCTGGTAACGGAAGA-3’ 

XR-R 5’-GGGTTGCGTGGTGAAATCAAG-3’ 

Probe 5’-6-FAM -TCG CAT CCC GTG GCT CAG TCC-BHQ-1-3’ 
 

Taula 11. Volum de solució de PCR per 10 µl 

Master Mix 2X 5 µl 

XF-F 10 µM 0,3 µl 

XR-R 10 µM 0,3 µl 

Sonda TaqMan 0,1 µl 

Rox 0,1 µl 

Hplc  3,2 µl 

ADN (mostra) 1 µl 
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• Condicions de PCR al termociclador 

Per establir les condicions del termociclador (Taula 12) es van seguir els protocols de 

l’article de (Harper et al., 2010).  

Taula 12. Condicions Real -  Time PCR al termociclador – Sonda TaqMan 

 Procés Temps Temperatura 

 Activació enzimàtica 10 ’ 95 ºC 

40 cicles 
Desnaturalització 15 ’’ 95 ºC 

Hibridació i elongació 1 ’ 60 ºC 

3.4.2. SYBR® green I - (Francis et al., 2006) 

Aquesta PCR detecta i identifica X. fastidiosa. La solució per aquesta PCR es va realitzar 

amb els indicadors HL5 i HL6 (Taula 13) i el fluoròfor intercalant SYBR® green  amb  els 

reactius que s’assenyalen a continuació (Taula 14) (Francis et al., 2006).  

Taula 13. Primers HL5/HL6  (Francis et al., 2006) 

HL5 5’-AAGGCAATAAACGCGCACTA-3’ 

HL6 5’-GGTTTTGCTGACTGGCAACA-3’ 

 

Taula 14. Volum de la solució de PCR per 10 µl 

Master Mix 2X Rox (Aplied Byosistems) 5,5 µl 

HL5, 10 µM 0,31 µl 

HL6, 10 µM 0,31 µl 

 H20 3,88 µl 

ADN (mostra) 1 µl 

Com que la fluorescència és inespecífica cal comprovar que la senyal lumínica correspon 

al fragment de la mida adequada comparant la temperatura de desnaturalització amb la de 

referència del control positiu. Si la temperatura no és la mateixa, s’interpreta que 

l’amplificació ha estat inespecífica i per tant no és un positiu.   
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• Condicions de PCR al termociclador 

Per establir les condicions del termociclador (Taula 15) es van seguir els protocols de 

l’article de (Francis et al., 2006). 

Taula 15. Condicions Real -  Time PCR al termociclador - SYBR® green I 

 Procés Temps Temperatura 

 Pre-incubació 2 ’ 50 ºC 

 Activació enzimàtica 2 ’ 95 ºC 

40 cicles 
Desnaturalització 20 ’’ 95 ºC 

Hibridació i elongació 40 ’’ 60 ºC 

    

3.4.3. Real time Multiplex qPCR - detecció i identificació simultània de 

subespècies  

Aquesta tècnica permet detectar la X. fastidiosa, X. fastidiosa subsp. fastidiosa, multiplex, 

morus i pauca simultàniament. S’utilitzen iniciadors i sondes específics per cada 

subespècie (Taula 16), i el volum dels reactius s’indica a la Taula 17 (Hernandez-Martinez 

et al., 2006). Es van realitzar PCR per X. fastidiosa i X. fastidiosa subsp. fastidiosa i 

multiplex. S’utilitza una sonda TaqMan per cada subespècie, les quals emeten una 

fluorescència en espectres diferents que permeten determinar de quin tipus de subespècie 

es tracta. 

Taula 16. Primers XF1968-L/ XF1968-R, ALM1/ ALM2 i XF2542-L/ XF2542-R (Hernandez-Martinez et al., 
2006) 

Espècie i 

subespècie 

Primers i 

probe 
Oligonucleòtids 

X. fastidiosa 

XF-F 

XF-R 

XF-P 

5’- AACCTGCGTGACTCTGGTTT-3’ 

5’- CATGTTTCGCTGCTTGGTCC - 3’ 

5’- FAM-GCTCAGGCTGACGGTTTCACAGTGCABHQ1- 3’ 

X. fastidiosa 

subsp. 

fastidiosa 

XFF-F 

XFF-R 

XFF-P 

5’- TTACATCGTTTTCGCGCACG - 3’ 

5’- TCGGTTGATCGCAATACCCA - 3’ 

5’- HEX-CCCGACTCGGCGCGGTTCCA-BHQ1-3’ 
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X. fastidiosa 

subsp. multiplex 

XFM-F 

XFM-R 

XFM-P 

5’ – ACGATGTTTGAGCCGTTTGC - 3’ 

5’-GCATCAGCTTCACGTCTCCT-3’ 

5 ’- CY5- GGTTCCGCACCTCACATATCCGCCCBHQ2 - 3’ 

 

Taula 17. Volum de la solució de PCR per 10 µl 

1X Master Mix* 5 µl 

XF-F 0,53 µl 

XF-R 0,53 µl 

XF-P 0,2 µl 

XFFSL-R 0,53 µl 

XFFSL-F 0,53 µl 

XFFSL-P 0,2 µl 

XFM-R 0,53 µl 

XFM-F 0,53 µl 

XFM-P 0,2 µl 

HPLC 1,26 µl 

Aquest volum es multiplica pel nombre de mostres a realitzar i una vegada repartit a la 

placa s’afegeix l’extracte d’ADN de la mostra a cada pou a raó de 2 µl d’ADN per pou. 

*Taq 1X Master Mix és una solució llesta per utilitzar que conté sNTPs, Taq DNA 

polimerasa, 𝑀𝑔𝐶𝑙2 i tampó estabilitzador de PCR, elements necessaris perquè la reacció 

es realitzi correctament. 

• Condicions de PCR al termociclador 

Per establir les condicions del termociclador (Taula 18) es van seguir els protocols de 

l’article de (Hernandez-Martinez et al., 2006). 

Taula 18. Condicions PCR punt final 

 Procés Temps Temperatura 

 Activació enzimàtica 3 ’ 95 ºC 

40 cicles 
Desnaturalització 15 ’’ 95 ºC 

Hibridació i elongació 30 ’’ 60 ºC 
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4. Resultats 

4.1. Distribució i abundància de P. spumarius i Neophilaenus 

sp., densitat de població i hostes vegetals a Mallorca. 

Les úniques espècies de vectors potencials de X. fastidiosa capturades a Mallorca durant 

l’estudi han estat Philaenus spumarius i  molt secundàriament N. campestris. A la Figura 

23 es pot observar l’abundància de cada vector en %, i es veu que la presència de P. 

spumarius predomina considerablement. Es van obtenir un total de 738 i 26 captures de 

vectors d’individus de P. spumarius i N. campestris respectivament. 

 

Figura 23. Percentatge de P. spumarius i N. campestris capturats a Mallorca al 2020 

Les preferències d’hostes de cada espècie varien lleugerament. A les Figures 24 i 25 

es pot veure el percentatge i el total de captures de cada vector per hoste.  

P. spumarius ha estat trobat sobre un gran nombre d’espècies vegetals, entre elles 

trobem cobertes i vores herbàcies, Pistacia lentiscus, garrover, ullastre, vinya, magraner, 

figuera, fonoll, lledoner, vinya, aladern, Populus spp.... tot i que la majoria de captures 

s’han acumulat sobre uns hostes determinats. A P. lentiscus és on s’han trobat major 

nombre d’adults, suposant un 37 % del total (273 captures). Els següents hostes on 

l’abundància del vector és elevada són el garrover, la coberta de vegetació herbàcia, 

l’ullastre i el magraner, on s’han capturat un 19 %, 16 %, 12 % i 8 % del total 

respectivament (138, 115, 94 i 65 captures). Sobre els conreus principals de les 

parcel·les, vinya i ametller, les captures han estat baixes, un 2 % i 1 % respectivament 

(12 i 8 captures). El 4 % restant de les captures ha estat sobre, fonoll, lavanda, figuera, 

morer i alzina. 

2 %

98 %

N. campestris

P. spumarius
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Figura 24. Nº d'adults de P. spumarius capturats a diferents hostes i percentatge sobre el total a Mallorca 

2020 

En el cas de N. campestris el rang d’hostes on s’han capturat vectors és menor que en 

el cas de P. spumarius (Figura 25). Únicament s’han trobat adults d’aquesta espècie 

sobre P. lentiscus, garrover, coberta de vegetació herbàcia, ullastre i ametller. Les 

principals espècies vegetals on hi havia més densitat de vectors són P. lentiscus i la 

coberta, on a cada una es va capturar el 38 % dels adults (10 captures a cada hoste). 

El 24 % de captures restants va ser sobre garrover, ullastre i ametller; on a l’ullastre es 

van capturar el 12 %, al garrover el 8% i a l’ametller el 4 %. 

 

Figura 25. Nº d'adults de N. campestris capturats a diferents hostes i percentatge sobre el total a Mallorca 
2020 

El nombre de captures i la densitat de població no és homogènia a tota l’illa. A la part 

oest, les captures són clarament  inferiors a les de la  resta de l’illa (Figura 26). L’ordre 

de les captures de les parcel·les d’aquesta zona (Son Anglada i Xorrigo) és 

d’aproximadament 10 captures per parcel·la, mentre que a la resta de parcel·les és de 
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l’ordre de 100-200 captures, arribant a 280 a la parcel·la on se’n van obtenir més (Son 

Nadal). 

                          

Figura 26. Distribució de captures i densitat de població de P. spumarius a l’illa de Mallorca 2020 

A la Taula 19 es pot veure que a cada parcel·la, P. lentiscus i l’ullastre són els hostes 

on la densitat de població és més elevada en el cas que hi siguin presents. A Galmés i 

Ribot la densitat de població sobre garrover també és important, ja que a aquesta 

parcel·la la quantitat de garrovers presents era molt major a la d’ullastre i P. lentiscus.  

Taula 19. Densitat de població de P. spumarius per hoste a cada parcel·la a Mallorca 2020 

 Vinya Ametller Garrover Ullastre P. lentiscus Coberta Altres 

Son Anglada - 0,02 0,025 - 0,08 0,05  

Xorrigo - 0,045 - - - 0,2 0,1 

Son Marrano - - 0,025 0,03 0,09 0,016  

Vinyes Galmés i 

Ribot 
0,07 - 0,2 0,06 0,08 - 0,24 

Sos Ferrers 

Agroturisme 
0,01 0,1 0,1 0,14 0,13 0,3 0,03 

Sos Ferrers - - 0,14 0,04 0,1 0,3 0,075 

Son Nadal 0,02 0,1 0,05 0,0975 0,17 0,034 0,31 

 

A la Figura 27 es representa l’evolució de la població de P. spumarius als principals 

hostes i vegetació de les parcel·les. Al garrover i la vinya la densitat de població és 

n=8 
d=0,044 

n=11 
d=0,115 

n=89 
d=0,040 

n=96 
d=0,130 

n=67 
d=0,131 

n=280 
d=0,111 

n=179 
d=0,116 

n= nombre de captures   
d= densitat de població 
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aproximadament la mateixa durant els diferents mesos, essent de 0,1 adults/m2 en 

garrover i 0,015 adults/m2 en vinya. En el cas de l’ullastre la densitat de població va 

disminuint de manera progressiva al llarg dels mesos, i en el cas de P. lentiscus 

s’observa un elevat pic al mes de juny arribant als 0,31 adults/m2 i posteriorment també 

es redueix. A la coberta s’observa una elevada fluctuació, ja que al juny, setembre i 

octubre la densitat és molt elevada, però al juliol i agost és inexistent.  

 

Figura 27. Evolució de la població de P. spumarius a diferents hostes a Mallorca al 2020 
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4.2. Dinàmica poblacional i migracions de P. spumarius a 

Mallorca 

Les captures de N. campestris han estat gairebé inexistents i únicament s’han capturat 

aquests insectes vectors a quatre parcel·les (Figura 28). La seva abundància és molt 

baixa, essent de 7 captures a la parcel·la amb més insectes. Per això, l’estudi de la 

dinàmica poblacional dels vectors es farà únicament per P. spumarius ja que les dades 

obtingudes per N. campestris son insuficients. 

 

Figura 28. Captures de N. campestris a cada parcel·la a Mallorca al 2020 

Els mesos on trobem una població de P. spumarius més elevada és als mesos de maig, 

juny i juliol, arribant fins a 372 el més amb més captures (Figura 29). Durant aquest mesos 

es concentra el 85 % del total de les captures de l’any. A l’agost el nombre d’adults 

disminueix de manera brusca, passant de 346 captures al juliol a 63 a l’agost, i a partir 

d’aquest més va disminuint de manera progressiva.  
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Figura 29. Captures totals de P. spumarius al llarg de l’any a Mallorca 2020 

A la Figura 30 es pot observar que la preferència del vector per les plantes herbàcies 

és a la primavera i a la tardor, que va ser quan es van trobar totes les captures; en canvi 

durant l’estiu no es va trobar cap captura sobre aquest tipus de planta. Per altra banda, 

sobre plantes llenyoses la densitat de població és aproximadament la mateixa durant 

tots els mesos (0,02 – 0,025 adults/m2), tot i que a partir del més de setembre disminueix 

lleugerament.  

 

Figura 30. Densitat de població de P. spumarius sobre plantes herbàcies i llenyoses a Mallorca 2020 
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de la parcel·la Sos Ferrers, on els primers mesos no hi va haver cap captura i aquestes 

comencen a partir de l’agost (Figura 31). A les parcel·les Son Anglada i Xorrigo, el nombre 

de captures és insignificant i la majoria de mesos no es va trobar cap individu. L’abundància 

del vector no segueix cap patró, sinó que a cada parcel·la té un comportament diferent. El 

nombre d’adults capturats generalment es troba entre els 0 i els 50 individus, però a la 

parcel·la de Son Nadal hi ha un pic als mesos de juny i juliol (124 i 107 captures 

respectivament) i a Galmés i Ribot al més de juliol (76 captures).  

 

Figura 31. Evolució d’adults de P. spumarius a diferents parcel·les de Mallorca 2020 
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4.3. Presència de X. fastidiosa i les seves subespècies en els 

individus capturats  

Com a tall d’exemple, a continuació es poden observar diferents resultats de carreres de 

qPCR realitzades amb cada mètode i amb els primers corresponents on es detecta la 

presència de X. fastidiosa (Figura 32, 33 i 34). Els vectors detectats com a positius de X. 

fastidiosa corresponen a les corbes dels gràfics en forma de funció logarítmica que 

representen un increment exponencial de còpies d’ADN específiques als pous positius al 

termociclador. 

 

Figura 32. Resultats de la qPCR realitzada a P. spumarius obtinguts utilitzant els primers XF-F i XF-R   

Font. J. Sabaté 

 

Figura 33. Resultats de la qPCR realitzada a P. spumarius obtinguts utilitzant els primers HL5 i HL6 i Sybr 

Font. J. Sabaté 
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Figura 34. Resultats de la qPCR realitzada a P. spumarius obtinguts utilitzant els primers i les sondes XF-

F/XF-P, XFF-F/XFF-P i XFM-F/XFM-P per a X. fastidiosa en general i dues subespècies  

Font. J. Sabaté 

El percentatge de vectors positius a cada més va incrementant a mesura que passen els 

mesos, arribant al màxim al setembre (Figura 35).  

 

Figura 35. Percentatge de P. spumarius positius de X. fastidiosa a cada mes a Mallorca 2020 

A la Figura 36 es pot observar l’evolució de percentatge de P. spumarius positius de X. 

fastidiosa sobre cada hoste al llarg dels mesos. Els positius a P. lentiscus van 

augmentant de manera progressiva al llarg dels mesos, arribant fins al 50 % al mes 

d’octubre. El següent hoste en el que trobem més percentatge de positius és l’ullastre, 

amb dos pics, un al juliol i l’altre al setembre.  
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Figura 36. Percentatge de P. spumarius positius de X. fastidiosa a cada hoste a Mallorca al llarg de 2020 

S’han detectat un total de 132 insectes vectors positius. Es veu una clara diferència entre 

el percentatge d’insectes portadors de cada subespècie (Figura 37). La que predomina 

més és la multiplex (la qual afecta a l’olivera, l’ullastre, la figuera i Prunus spp. entre 

d’altres), en canvi la fastidiosa (que afecta a la vinya, el morer, l’ametller...) es troba en un 

percentatge molt inferior. Respecte a les subespècies indeterminades, es tracta de vectors 

on s’ha detectat el bacteri amb Francis et al., 2006 i Harper et al., 2010; però la subespècie 

no ha estat determinada amb el mètode Multiplex QPCR, el qual és menys sensible. 

 

Figura 37. Percentatge de subespècies de X. fastidiosa a P. spumarius a Mallorca 2020 
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Com ja s’ha vist a la figura anterior, la subespècie predominant és la multiplex. Aquesta 

subespècie ha estat trobada en vectors que estaven sobre major quantitat d’hostes 

vegetals diferents que els vectors portadors de la subespècie fastidiosa (Figura 38). 

 

Figura 38. Percentatge de subespècie de X. fastidiosa a P. spumarius a diferents hostes a Mallorca 2020 

4.3.1. Dinàmica i detecció per parcel·les  

A les parcel·les de Son Anglada i Xorrigo el nombre de captures va ser molt baix. A Son 

Anglada es van capturar 8 insectes, 7 al mes de maig i 1 al mes de juny, sobre la coberta, 

P. lentiscus, l’ametller i el garrover. A Xorrigo es van capturar 11 vectors al mes de maig 

sobre la coberta, Populus alba i l’ametller. 
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juny i juliol és considerablement major que a la resta d’hostes (Figura 39). A partir del més 
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Figura 39. Densitat de població d'adults de P. spumarius a la parcel·la de a Son Marrano 2020 

A la Figura 40 es pot observar el percentatge de vectors positius a la parcel·la situada a 

Llucmajor, essent de l’11 %. Els hostes on s’han trobat vectors positius han estat el 

garrover,  P. lentiscus i l’ullastre; on P. lentiscus és l’hoste amb més positius (6 en total). A 

l’ametller, el cultiu de la parcel·la, no hi va haver cap captura, per tant tampoc es va poder 

detectar cap positiu. A la coberta de la finca sí que es van capturar insectes, tot i que 

aquests no eren portadors de la malaltia. La subespècie present era la multiplex. 

 

                         

 

 

 

 

 

Figura 40. Localització de la parcel·la Son Marrano, percentatge de P. spumarius positius i negatius i de 

subespècies de X. fastidiosa 

Font. Visor IDEIB 
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elevat tot i que només una captura va ser positiva, degut a que el nombre total de 

captures va ser baix (4 i 2 respectivament).   

 

Figura 41. Percentatge de positius de P. spumarius a la parcel·la de Son Marrano al llarg de l’any 2020 

• Galmés i Ribot – Santa Margalida 

El mes d’agost la parcel·la Galmés i Ribot no va poder ser mostrejada. Les captures van 

començar al més de juny i van anar augmentant al mes de juliol. Al setembre i a l’octubre 

el nombre d’adults disminueix (Figura 42). L’hoste amb més densitat de població és el 

garrover amb una densitat de 0,3 adults/m2; seguit de l’alzina amb 0,23 adults/m2 i el 

magraner amb 0,2 adults/m2.  

 

Figura 42. Densitat de població adults P. spumarius a la parcel·la Galmés i Ribot 2020 
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El percentatge de positius a la parcel·la és del 19 %, entre els quals hi trobem les dues 

subespècies presents a Mallorca (Figura 43). Els hostes on s’han detectat insectes 

portadors de la subespècie fastidiosa són el garrover, l’ullastre, l’alzina i el magraner; i els 

insectes portadors de la subespècie multiplex són tots els hostes mostrejats menys la 

vinya, on no s’ha detectat cap positiu.   

 

 

 

                                    

 

 

 

Figura 43.Localització Galmés i Ribot, percentatge de P. spumarius positius i negatius i de subespècies 
de X. fastidiosa 

Font. Visor IDEIB 

Els mesos on es van capturar més nombre de vectors positius va ser al juliol i al 

setembre (Figura 44). El percentatge de positius al més de juliol és menor que al 

setembre tot i que el nombre de positius sigui més elevat ja que el total de captures a 

aquest mes va ser de 76, mentre que al mes de setembre va ser de 20. 

 

Figura 44. Percentatge de positius de P. spumarius a la parcel·la Galmés i Ribot al llarg de l’any 2020 
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• Sos Ferrers Agroturisme - Manacor 

Els mesos de maig, juny i juliol és quan la densitat de població a la parcel·la és més elevada 

i on es troben vectors a quasi tots els hostes (Figura 45). La coberta és l’hoste amb més 

densitat de població, arribant al 0,45 adults/m2 els mesos de maig i octubre. A P. lentiscus 

i al garrover hi ha vectors tots els mesos menys a l’octubre; i a l’ametller i l’ullastre 

únicament hi ha vectors els primers mesos.  

 

Figura 45. Densitat de població d'adults de P. spumarius a la parcel·la Sos Ferrers Agroturisme 2020 

El percentatge de positius a aquesta parcel·la és molt baix, un 3 % (Figura 46). S’han 

trobat captures d’insectes sobre la majoria dels hostes: ametller, garrover, vinya, figuera, 

P. lentiscus i figuera; tot i que els positius únicament s’han trobat sobre els dos darrers, P. 

lentiscus i la coberta de vegetació herbàcia. 

 

                                        

 

 

 

 

 

Figura 46. Localització de Sos Ferrers d’en Morey – Agroturisme,  percentatge P. spumarius positius i 
negatius i de subespècies de X. fastidiosa 

Font. Visor IDEIB 
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Els únics mesos on es van detectar positius van ser al juny i a l’octubre (Figura 47). S’ha 

de tenir en compte que a l’agost i setembre el nombre de captures va ser molt baix cosa 

que explica l’absència de positius aquests mesos, en canvi al juny, juliol i octubre el nombre 

de captures va ser més elevat. 

 

Figura 47. Percentatge de positius de P. spumarius a Sos Ferrers Agroturisme al llarg de l’any 2020 

• Sos Ferrers – Manacor 

A la parcel·la situada a Manacor no es van capturar vectors fins al juliol (Figura 48). La 

densitat de població sobre la coberta és molt superior a la dels altres hostes, essent de 0,4 

adults/m2 al més de setembre. A la resta d’hostes, el més amb més densitat de població 

va ser l’agost. 

 

Figura 48. Densitat de població d'adults de P. spumarius a Sos Ferrers 2020 
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Com es pot veure a la Figura 49, el percentatge de positius a la parcel·la és del 31 %, i 

s’han detectat les dues subespècies presents a l’illa. Els insectes portadors d’aquesta 

subespècie han estat capturats sobre garrover, mentre que els insectes portadors de la 

subespècie multiplex han estat capturats sobre garrover, ullastre, P. lentiscus i coberta de 

vegetació herbàcia. 

 

 

 

 

                     

Figura 49. Localització de Sos Ferrers d’en Morey, percentatge de P. spumarius positius i negatius i de 

subespècies  de X. fastidiosa 

Font. Visor IDEIB 

A la Figura 50 es pot veure un pic en el percentatge de positius, començant a l’agost amb 

12 positius, al setembre amb 13 i a l’octubre amb 4. Al mes d’agost els positius predominen 

sobre P. lentiscus, essent de 7; al setembre sobre la coberta i el garrover (4 i 5) i a l’octubre 

sobre la coberta i el prat. 

 

Figura 50. Percentatge de positius de P. spumarius a Sos Ferrers al llarg de l’any 2020 

 

0 0 0

12

13

4

0

10

20

30

40

50

60

Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre

%
 p

o
s
it

iu
s

 

Mesos

31 %

57 %

positius

negatius

56 %

6 %

38 % Multiplex

Fastidiosa

Indeterminada

n = 419 
positius = 71 



Estudi de l’epidemiologia de Xylella fastidiosa a Mallorca sobre cultius susceptibles mitjançant 

l’anàlisi molecular de vectors   67 

 

• Son Nadal – Felanitx 

La densitat de població a la parcel·la predomina sobretot sobre P. lentiscus i ullastre, on 

es van trobar captures durant tots els mesos i la densitat es manté homogènia al juny, 

juliol i agost. Al magraner podem veure un pic al més de juny on la densitat de població 

arriba fins a 0,6 adults/m2  (Figura 51). A la coberta només es troben vectors els mesos 

de maig, setembre i octubre; i al garrover i a la vinya únicament els primers mesos 

 

Figura 51. Densitat de població de P. spumarius a Son Nadal 2020 

El percentatge de positius de la finca és del 18 %, i les subespècies detectades són la 

fastidiosa i la multiplex (Figura 52). Els hostes sobre els quals s’han detectat insectes 

positius de la subespècie multiplex són P. lentiscus, l’ullastre i el magraner; i els positius 

de fastidiosa han estat capturats sobre P. lentiscus i ullastre. Al garrover i Dittrichia sp. 

s’han detectat positius de subespècie indeterminada.  

 

             

 

 

 

 

 

Figura 52. Localització Son Nadal, percentatge de P. spumarius, positius i negatius i de subespècies de 
X. fastidiosa  
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El mes amb més positius va ser el més de juliol, on se’n van obtenir 36 (Figura 53). Al 

més d’octubre el percentatge de positius és molt elevat degut a que únicament es va 

capturar un insecte i aquest va resultar positiu. 

 

Figura 53. Percentatge de positius de P. spumarius a Son Nadal al llarg de l’any 2020 
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fastidiosa i la multiplex (Figura 52). Els hostes sobre els quals s’han detectat insectes 
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5. Discussió 

Els resultats obtinguts mostren la poca diversitat de vectors potencials de X. fastidiosa a 

Mallorca i confirmen la gran predominança de P. spumarius amb el 98 % de les captures  

mentre que només el 2 % son N. campestris. Aquests fixen clarament el focus sobre P. 

spumarius com a principal responsable de la transmissió del bacteri. En canvi, N. 

campestris, també pel baix percentatge de positius, probablement tingui un paper molt 

secundari com també s’ha determinat a Itàlia o Alacant (Bodino et al., 2019; Cornara et al., 

2017; Morente et al., 2018). 

P. spumarius, tot i concentrar-se a determinades espècies vegetals en funció  dels mesos, 

ha estat trobat pràcticament sobre totes les espècies mostrejades, confirmant la seva gran 

polifàgia també a l’Illa de Mallorca. Per altra banda, N. campestris únicament ha estat trobat 

sobre cinc hostes diferents. Els principals hostes de P. spumarius han estat Pistacia 

lentiscus, el garrover i la coberta de vegetació herbàcia. Aquesta polifàgia de P. spumarius, 

juntament amb la seva gran mobilitat fan que la probabilitat d’adquirir i dispersar el bacteri 

entre noves plantes sigui molt alta, i més tenint en compte la curta incubació que necessita 

el bacteri al vector per a poder ser transmès (Almeida, 2016). 

Els resultats també confirmen que P. spumarius està àmpliament distribuït per l’illa, ja que 

ha estat capturat a totes les parcel·les mostrejades, i amb especial abundància al nord-est 

de l’illa, on la incidència i la severitat de X. fastidiosa és més gran, quedant clara la relació 

entre el nivell de població dels vectors i la severitat i incidència del la malaltia. 

Pel que fa a la dinàmica poblacional i a la densitat de població, es pot observar com les 

captures van disminuint progressivament sobretot a partir de l’agost, capturant-se el 85 % 

dels vectors potencials durant els mesos de maig, juny i juliol. Aquests resultats concorden 

amb els obtinguts recentment a l’illa (Miranda et al., 2017) i mostren la disminució de la 

població a l’estiu. També es pot observar el canvi cap a hostes llenyosos a mesura que les 

temperatures i la disponibilitat hídrica disminueixen, concentrant-se a zones boscoses o a 

la vegetació més frondosa de les vores (P. lentiscus i garrover) on es poden resguardar de 

la calor. Aquesta migració fora de la coberta herbàcia els mesos d’estiu es pràcticament 

obligada, ja que aquesta s’asseca completament i no es poden alimentar i ni tan sols 

resguardar-s’hi. Quan les herbes reprenen el seu creixement amb les primeres pluges de 

tardor les captures tornen a augmentar sobre les cobertes i vores herbàcies on els 
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afrofòrids retornen a pondre els ous (Figures 27 i 30). Aprofitant aquestes migracions i 

aquest cicle vital, una estratègia de control per a disminuir la població de l’insecte, seria 

llaurar la vegetació herbàcia de la parcel·la per a evitar que els vectors hi tornin per fer la 

posta. Un pas més enllà en aquesta estratègia de control, seria la concentració de les 

postes en petites franges no llaurades de la coberta o les vores de la parcel·la per 

posteriorment eliminar-les llaurant. També es poden fer tractaments insecticides a tardor 

sobre els adults en ovoposició, o a la primavera sobre nimfes, estadi vital del vector que 

també es pot controlar llaurant i segant. El fet que no s’obtinguessin grans captures sobre 

els cultius (vinya i ametller), pot ser degut als tractaments insecticides, però en parcel·les 

sense tractaments com Agroturisme, les captures també són molt baixes. Aquestes poques 

captures sobre els cultius no tractats, probablement siguin degudes al poc vigor d’aquests 

conreus infectats, que en el cas de l’ametller es tradueix en arbres morts o pràcticament 

“zombies”. Aquesta explicació concorda amb estudis realitzats a Califòrnia on es demostra 

la poca atracció que senten els vectors autòctons per les plantes amb una infecció severa 

(Almeida et al., 2005). 

El 85 % del total de captures es va donar a les parcel·les de la part est de l’illa en un clar 

gradient descendent de nord-est a sud-oest, probablement degut a les diferències en el 

paisatge i en l’abundància i el vigor d’hostes salvatges tant llenyosos com herbacis. El 

paisatge i la composició florística i la pluviometria del sud-oest de l’Illa (P. halepensis i 

màquia) és molt semblant al del prelitoral sud de Catalunya, on les captures tenen nivells 

semblants (Ortega, 2016). 

També cal remarcar que aquest any la població d’insectes vectors ha deixat d’estar activa 

a l’octubre quan anys anteriors al desembre encara es capturaven insectes. Això pot ser 

degut a que el fred va arribar de cop i intensament, en un mes d’octubre dels més freds 

registrats, fent que els vectors fessin la posta i desapareguessin més de pressa.   

Es van detectar 132 insectes vectors positius per qPCR, obtenint-se els primers positius 

en un percentatge molt baix al més de juny. El percentatge de positius augmenta 

paulatinament al juliol i l’agost arribant al seu màxim al setembre. Per tant, cal tenir en 

compte que la utilitat dels tractaments contra la transmissió, estarà molt condicionada per 

aquesta evolució. Abans d’aquests mesos, tractaments per reduir la població d’adults o de 

nimfes serien més adequats. S’han detectat vectors positius de X. fastidiosa a totes les 

parcel·les menys a les de Son Anglada i Xorrigo, on s’apliquen insecticides 
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sistemàticament i s’elimina l’inòcul. En aquestes parcel·les el nombre de captures va ser 

molt baix i van ser obtingudes principalment al mes de maig quan els vectors encara no 

havien adquirit el bacteri. 

Els hostes on s’han detectat vectors positius de X. fastidiosa han estat principalment el 

garrover, el magraner, la coberta i P. lentiscus, que son els cultius on s’havien capturat més 

insectes vectors; i sobre la vinya i l’ullastre de manera més secundària. En relació a les 

subespècies detectades, la multiplex ha estat identificada a totes les parcel·les on hi ha 

hagut positius, la qual representa el 91 % de les subespècies detectades. En canvi, la 

subespècie fastidiosa s’ha trobat únicament a tres parcel·les essent un 9 % de les 

subespècies. L’hoste susceptible a la subespècie multiplex que es troba a tots els camps 

de cultiu i en gran abundància és l’ullastre, el qual suposa una gran font d’inòcul 

pràcticament sense possibilitats d’erradicació.  

La vinya i l’ametller són hostes de la subespècie fastidiosa, i a les finques on l’ametller és 

el cultiu aquesta subespècie no ha estat trobada. A les parcel·les on la vinya és el cultiu ha 

estat detectada únicament en tres finques. El fet que la quantitat de positius de la 

subespècie fastidiosa sigui tan baix és degut al decaïment dels ametllers (principal hoste 

d’aquesta subespècie a Mallorca) a les zones on hi ha més quantitat de vector. Aquest 

hoste es troba en males condicions fisiològiques o gairebé mort, per la qual cosa no resulta 

atractiu pel vectors i no suposa una font d’inòcul important. Si comparem els resultats de 

la parcel·la Sos Ferrers agroturisme amb els obtinguts el 2019 (J. Sabaté, comunicació 

personal), podem observar que la subespècie fastidiosa ha desaparegut dels vectors. En 

aquesta parcel·la tots els ametllers han mort i les vinyes tenen molt poc vigor i estan a punt 

de col·lapsar. Una altra comparació interessant és amb la parcel·la Sos Ferrers, molt 

pròxima, amb el mateix conreu i maneig. Aquí la subespècie fastidiosa encara es detecta 

en els vectors el 2020. L’única diferència entre les dues parcel·les és la severitat de la 

malaltia en la vinya, indicant-nos que molt probablement la font d’inòcul d’aquesta 

subespècie es la pròpia vinya i que el vector no se sent atret per ella quan està molt 

debilitada. Aquest comportament del cicle patològic de la subespècie fastidiosa ens indica 

que l’eliminació de l’inòcul és clau, tant al conreu (vinya) com a les vores (ametller), i mostra 

el camí per al control de la malaltia, si més no a les vinyes. 

També s’han trobat vectors positius sobre espècies vegetals no susceptibles al bacteri com 

ara el garrover o P. lentiscus. Això pot ser degut a que els insectes adquireixen la X. 
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fastidiosa sobre altres hostes susceptibles al patogen i posteriorment es resguarden sobre 

cultius llenyosos més frondosos com els esmentats anteriorment per tal de protegir-se del 

sol i la calor a l’estiu. 

Els resultats mostren quina podria ser una estratègia de control combinada de la malaltia: 

reducció de la població vectors evitant o guiant les postes a la tardor i controlant les nimfes 

a l’hivern i primavera llaurant, segant o amb insecticides; eliminació d’inòcul arrancant les 

plantes infectades del conreu i els hostes salvatges de les vores; control de vectors adults 

infectius amb tractaments insecticides sobre els hostes llenyosos a partir de mitjans de juny 

quan els insectes comencen a ser portadors intensificant-los a mesura que avança el grau 

de portadors i la població es manté alta. Aquesta estratègia pot ser efectiva quan la 

principal font d’inòcul és en el propi conreu (fastidiosa/vinya), però segurament per a fonts 

d’inòcul molt abundants i salvatges (múltiplex/ullastre) no sigui suficient.  
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6. Conclusions 

1. P. spumarius ha estat capturat a totes les parcel·les i sobre un ampli rang d’hostes 

vegetals. 

2. La distribució de P. spumarius a l’illa no és homogènia sinó que abunda més a la 

part est.  

3. N. campestris ha estat capturat  de manera molt residual i únicament en algunes 

parcel·les i sobre alguns hostes vegetals.  

4. Els principals hostes de P. spumarius van ser les cobertes herbàcies a la primavera 

i tardor, i P. lentiscus, el garrover i l’ullastre a l’estiu, plantes molt abundants als 

agro-ecosistemes de Mallorca. 

5. La perillositat potencial de N. campestris en la transmissió del bacteri és molt baixa. 

6. Per abundància i infectivitat, P. spumarius és el principal vector responsable de la 

transmissió del bacteri a Mallorca. 

7. El major nombre de captures d’insectes vectors va ser als mesos de maig, juny i 

juliol. 

8. Els insectes vectors comencen a adquirir el bacteri al juny, mes a partir del qual ja 

són infectius i poden transmetre el patogen.  

9. La subespècie multiplex és la més abundant i ha estat trobada a totes les parcel·les. 

10. La subespècie fastidiosa és més minoritària i únicament ha estat trobada a tres 

parcel·les.  

11. Com a una estratègia de control de la malaltia es proposa la reducció de les 

poblacions de vectors en fase de nimfa, l’eliminació de l’inòcul i el control directe 

dels vectors infectius a l’estiu amb tractaments insecticides. 

12. Donada la complexitat de cicles patològics, subespècies hostes i comportament del 

vector, aquestes estratègies no poden ser úniques ni amb el mateix grau 

d’efectivitat per a tots els conreus i ubicacions a l’illa.  
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