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SANITAT VEGETAL

CREÏLLA (Epitrix spp.)
Magatzems o centres de creïlles per a consum

Hi ha diverses espècies del gènere Epitrix, considerades plaga del cultiu de la creïlla
fonamentalment, encara que també pot afectar altres solanàcies com el pimentó, la tomaca o
l’albergina.
Es tracta d’un insecte coleòpter (escarabat) de la família Chrysomelidae, originari d’Amèrica del
nord (Califòrnia), on es troba àmpliament distribuït, que es va introduir a Europa en 2004. Va ser
identificat per primera vegada a Portugal i actualment també està present a Espanya (determinats
municipis de les comunitats autònomes de Galícia, Astúries i a la província de Sevilla).
Els símptomes que produeix es poden observar tant en la fulla com en els tubèrculs. Els insectes
adults s’alimenten de la part superior de la planta provocant múltiples orificis en fulles, mentres
que les larves ho fan del sistema radicular de la planta, danyant el tubèrcul en provocar galeries
superficials molt característiques. Aquesta plaga suposa una amenaça per a la producció i
comercialització de creïlla, ja que redueix considerablement el valor comercial dels tubèrculs.

Danys produïts per adults

Danys provocats per larves

La Unió Europea va publicar l’any 2012 la Decisió 270/2012/UE (modificada per la Decisió
679/2014/UE) per la qual s’adopten mesures d’emergència per a evitar la introducció i la
propagació d’aquest organisme nociu en la UE, i estableix l’obligació d’eradicació i la realització
d’inspeccions anuals oficials per a detectar la seua presència en tot el territori de la UE.
Atés que les inspeccions han de realitzar-se tant en camp com en magatzem, i atés que la
normativa vigent obliga a la inscripció en un Registre Oficial de tots els magatzems i centres
d’expedició de creïlles de consum, i d’acord amb el que estableix l’Ordre de 28 de desembre de
1993 que modifica l’Ordre de 17 de maig de 1993, per la qual s’estableixen les obligacions a què
estan subjectes els productors, comerciants i importadors de vegetals, productes vegetals i altres
objectes, així com les normes detallades per a la seua inscripció en un Registre oficial, els
magatzems col·lectius o centres d’expedició de tubèrculs de Solanum tuberosum, diferents
dels de creïlles de sembra, hauran d’estar inscrits en el Registre Oficial de Productors,
Comerciants i Importadors de Vegetals de la Comunitat Valenciana.
En el cas que algun magatzem no es trobe inscrit en l'esmentat Registre Oficial, s’indica a
continuació l’enllaç per a accedir a la sol·licitud d’inscripció, on figura la documentació necessària
que s’ha d’acompanyar. En la lletra C- ACTIVITAT, hauran de marcar la casella corresponent a la
columna C (comerciant) en el grup 99 diversos.
Enllaç sol·licitud: http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/26275_BI.pdf

Davant qualsevol dubte poden posar-se en contacte amb els tècnics del Servei de Sanitat Vegetal
en:
Alacant: 96 593 46 29/30, sanidadvegetalalicante@gva.es
Castelló: 96 455 83 42/43, svalmassora@gva.es
València: 96 120 76 91, spf_silla@gva.es
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