Control de vectors
Xylella fastidiosa

Segons el seguiment en camp per al control d'insectes vectors de Xylella f., en aquests
moments,

en

la

majoria

de

les

comarques

de

la

demarcada(http://www.agroambient.gva.es/es/web/agricultura/xylella-fastidiosa),

zona
el

seu

cicle biològic es correspon amb els estadis intermedis de nimfes. Això indica que estem en el
moment adequat per a les actuacions sobre la coberta herbàcia, sent les més recomanables:
Conreu del sòl: mitjançant llabors superficials del sòl, de no més d'uns 5 cm per a no
afectar les arrels del cultiu, però prou com per a produir la birba de la vegetació espontània i
la seua incorporació al sòl.
Desbrossament de la vegetació: si no és possible el conreu haurà de realitzar-se un
desbrossament, mecànic o manual de la vegetació espontània, i la seua preferent
incorporació al sòl.
Control químic: quan no siga possible cap de les accions anteriors, podran emprar-se
herbicides per al control de les plantes espontànies i insecticides per al control de les nimfes.
Han d'emprar-se productes autoritzats, per la qual cosa es recomana consultar el registre
oficial de productes fitosanitaris del MAPA.
A la Marina Alta, les nimfes es troben en el seu estadi final, per la qual cosa seria l'època
adequada per a tractaments insecticides contra les nimfes sobre coberta herbàcia. I en les
zones més càlides: Calp, Altea, Ondara, Xàbia i Callosa, ja s'han vist els primers adults de
nova generació. A partir d'aquest moment es recomana estar atent a la presència d'insectes
vectors adults en la seua parcel·la, moment idoni per a realitzar les aplicacions amb
fitosanitaris. Les matèries actives recomanades per tipus de cultius són:

Ametler i erms: deltametrin i lambda cihalotrin.
Fruiter de llavor: oli de taronja, deltametrin i lambda cihalotrin.

Cítrics: oli de taronja, azadiractina, deltametrin i lambda cihalotrin.
Fruiters d'os: azadiractina i lambda cihalotrin.
Olivera: caolin, deltametrin, fosmet i lambda cihalotrin.
Vinya: oli de taronja, acetamiprid, betaciflutrin, cipermetrin, deltametrin, lambda cihalotrin, i

piretrinas.
Es recorda que han d'emprar-se productes autoritzats. Donat el dinamisme d'aquest registre,
es recomana consultar el registre oficial de productes fitosanitaris del MAPA abans de fer-hi
l'aplicació.
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productosfitosanitarios/registro/menu.asp
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