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Este libro describe os síntomas e métodos de seguimento daquelas pragas e enfermidades 

máis comúns en Galicia e nos cultivos que a miúdo se prodigan na nosa comunidade.

Faise desde a perspectiva das actuacións que, segundo as observacións descritas, se 

poidan recoñecer como sistemas de control, encadrados dentro dalgunha das actuacións de 

Control Integrado, Produción Integrada ou Produción Ecolóxica, recollidas no anexo que aparece 

na parte final do libro.

Con este traballo preténdese, unicamente, actuar como unha ferramenta de apoio no 

traballo diario daqueles técnicos que vaian estar vinculados dalgún xeito coa obtención dos 

obxectivos presentados polo citado libro, Agricultura sostible, e á transmisión destas aos 

responsables finais de que as actuacións antes mencionadas sexan unha realidade nas 

explotacións galegas.
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O Programa de Desenvolvemento Rural para as Medidas de acompañamento da 

Política Común, aprobado pola Comisión Europea na súa Decisión C (2000) 3549, do 24 de 

novembro de 2000 e Decisión C (2001) 4739, do 20 de decembro de 2001, recolle, entre as 

ditas medidas, as agroambientais, que comezaron a aplicarse en España en 1993, aínda que 

non foi ata xaneiro de 1995 cando, por decisión comunitaria, se determinaron as condicións da 

súa aplicación.

O actual programa está trasposto á lexislación española polo Real Decreto 4/2001, do 

12 de xaneiro. 

Unha das medidas recollida no Programa de desenvolvemento rural e no R. D. 4/2001 

é: Técnicas ambientais de racionalización no uso de produtos químicos, co obxectivo xeral de 

introducir prácticas de cultivo que diminúan os efectos contaminantes  no solo e augas, 

mediante a redución de produtos químicos.

As actuacións que esta medida establece son: 

* Control integrado de axentes fitopatóxenos: persegue reducir o potencial de 

contaminación do solo e augas e fomentar a adopción de métodos de loita natural, biolóxica ou 

tecnolóxica contra os organismos nocivos.

Deberase reducir polo menos un 25% de tratamentos químicos e realizarase un control 

biolóxico en polo menos o 50% da superficie e sempre en parcelas completas.

* Produción Integrada: dirixida á redución de efectos contaminantes de augas e solos 

e fomentar a adopción de metodoloxías de produción vexetal que utilizan ao máximo os 

recursos e os mecanismos de producións naturais.
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Deberanse reducir os tratamentos químicos polo menos nun 30%; ten prioridade na 

loita contra pragas os métodos biolóxicos ou físicos fronte aos químicos.

* Produción Ecolóxica: está, entre outras, regulada polo Regulamento 2092/91 e 

promulga a non utilización de produtos de síntese tanto na fertilización como no control de 

fitopatóxenos, agás determinados casos.

En xeral, as tres actuacións perseguen unha agricultura sostible e a protección dos 

recursos naturais.

Miguel Fernández Rodríguez
Director Xeral de Produción e Sanidade Agropecuaria
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FROITEIRAS DE PEBIDA





CANCRO COMÚN

Método de mostraxe

Estratexia de control

MAL BRANCO (OÍDIO)

 (Nectria galligena Bress in Strass.)

As primeiras manifestacións desta enfermidade aparecen 

baixo a forma de pequenas manchas deprimidas distribuídas sobre 

calquera parte leñosa da árbore, pero preferentemente localizadas 

na proximidade das zonas afectadas por feridas, inserción de xemas 

ou pólas secundarias e cortes de poda.

O síntoma máis característico é a aparición sobre a póla 

atacada dun cancro (que pode acadar un tamaño considerable e  

presenta unha superficie rugosa), cunha serie de aneis dispostos 

máis ou menos concentricamente. Iso débese a que en 

correspondencia coa zona atacada, a planta reacciona producindo 

unha barreira de tecido cicatricial para tratar de impedir o 

desenvolvemento do fungo. Co tempo, os tecidos atacados e 

sometidos a un proceso de necrosamento, escurecen, deprímense e secan, e, ao crecer a póla, grétanse, e 

deixan ao descuberto o cilindro leñoso central. Se a póla é de pouco diámetro, o cancro pode rodeala 

totalmente chegándoa a secar

Detección de focos

Como medida xeral (para esta e outras enfermidades) débense retirar e eliminar todos os restos 

de poda para reducir a incidencia dos patóxenos.

 (Podosphaera leucotricha Ell. et Ev)

A enfermidade xa revela a súa presenza en inverno. Na poda, os gromos están recubertos 

dunha borra micélica gris abrancazada; as xemas laterais, e en especial a terminal, son anormalmente 

estreitas e afiadas, e as escamas sepáranse lixeiramente, desecando o seu extremo e dando  xemas de 
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aspecto ourizado.

As primeiras infeccións aparecen en primavera 

sobre gromos e inflorescencias procedentes de xemas 

contaminadas na tempada anterior. O talo e as follas 

destes gromos cóbrense dunha eflorescencia abrancazada 

e fariñenta a medida que crecen, as follas son estreitas e 

ríxidas, frecuentemente abarquiñadas cara á cara. As 

inflorescencias afectadas atrófianse; os pétalos aparecen 

pequenos, carnosos, de cor verdosa e recubertos por un po 

suave, así como os ovarios, pedúnculos e follas da 

inflorescencia.

Os ataques secundarios nas follas aparecen na cara inferior do limbo, próximo dun nervio. En 

primeiro lugar, obsérvase unha masa abrancazada, que despois se estende. As follas moi atacadas 

vólvense pardas ou avermelladas na cara inferior e adquiren un aspecto ríxido, a miúdo enroladas ou 

esgazadas polo vento. As infeccións no ovario e nos froitos callados de novo pasan xeralmente 

inadvertidas; como moito, distínguese en maio unha débil eflorescencia branca no punto de inserción 

do pedúnculo e na base dos sépalos. A pesar diso, estes ataques están bastante estendidos, se se ten en 

conta a frecuencia dos síntomas que aparecen posteriormente nas mazás, as cales presentan unhas 

características asperezas na epiderme formadas por unha rede enmarañada de liñas apardazadas 

suberificadas, reproducindo os debuxos percorridos do micelio.

Os ataques secundarios sobre gromos poden producirse durante todo o período da vexetación; 

no entanto, son máis abundantes a partir de mediados de xullo. Os gromos enfermos recóbrense dun 

micelio espeso gris branco, de igual xeito que os pecíolos das follas.

O oídio da maceira é un fungo ascomiceto ectoparasito. O seu micelio instálase na superficie 

dos órganos infectados, fíxase e aliméntase mediante haustorios que introduce nos pelos e células da 

epiderme. Durante o bo tempo, o fungo emite cadeas curtas de conidias, minúsculas esporas de verán 
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elipsoidais que teñen a súa orixe no extremo dun curto soporte 

perpendicular ao substrato (son rosarios de conidias que dan aos 

órganos parasitados o seu aspecto fariñento).

A finais de verán o micelio que recobre os talos faise máis 

denso e escuro, e na súa superficie aparecen pequenos puntiños 

negros e esféricos, apenas visibles a simple vista: son as peritecas 

ou frutificacións sexuais do oídio, constituídas por unha membrana 

pardo-negra provista no seu vértice dun feixe de fulcros longos 

pouco ramificados. No interior da periteca hai unha soa asca que 

contén de 6 a 8 ascosporas unicelulares.

Facer a mostraxe de 50 árbores por hectárea; en 2 pólas de 

scada árbore observar a existencia dun micelio visible en 5 follas 

do extremo da rama situadas debaixo da primeira folla desenvolta. 

Considérase que a folla presenta oídio se o micelio é visible 

a simple vista.

Límite de tolerancia: 5 % de follas con oídio.  

Todo o período vexetativo.

(Monilia fructigena e Monilia laxa Pers.: Fr)

Trátase das dúas especies do xénero Monilia que maior incidencia teñen, non soamente nas 

maceiras senón tamén noutras froiteiras de pebida, de óso e incluso en abeleiras, vide ou grosella. A 

actividade destas especies de fungos atópase estreitamente relacionada con condicións de clima húmido, 

e a infección vese potenciada pola presenza de feridas: as lesións causadas polas chuvieiras ou sarabias, 

as mordeduras e picaduras de insectos ou de aves constitúen as portas de entrada da enfermidade.

Método de mostraxe

Período de risco

MOMIFICADO OU PODREMIA DOS FROITOS 
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Pola súa capacidade de manifestarse en 

temperaturas relativamente baixas, Monilia laxa pode 

afectar ás flores xa antes da súa apertura, mentres que M. 

fructigena afecta con maior intensidade aos froitos, aínda 

que ambas poden manifestarse tamén sobre gromos, onde 

causan necroses que obstaculizan a circulación libre do 

zume, o que determina a desecación máis ou menos rápida 

de toda a parte apical.

Nas flores, as esporas de Monilia, transportadas 

polo vento e a chuvia, penetran a través do pistilo e 

provocan o apardazado e posterior murchamento dos 

pétalos, así como a necrose do ovario. Pero, sen dúbida, son os síntomas sobre os froitos os máis 

frecuentes e característicos: desenvólvese neles unha podremia de cor marrón sobre a que se localiza a 

característica frutificación en forma de coxíns dispostos en círculos concéntricos, de cor café con leite-

agrisada no caso de M. laxa e parda-avermellada no de M. fructigena.

Como consecuencia do ataque, o froito deshidrátase e momifica, e queda frecuentemente 

adherido á árbore. Cando a enfermidade se declara durante a conservación, as mazás adquiren unha 

tonalidade moura e os coxíns esporíferos, se aparecen, fano serodiamente.

Os froitos momificados serven para conservar ambas especies de Monilia, polo que resulta moi 

interesante a súa retirada e destrución para reducir o nivel de inóculo para o ano seguinte.

Non é obxecto de seguimento.

Medidas para reducir a súa incidencia 

Método da mostraxe
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MOTEADO 

Método de mostraxe

(Venturia inaequalis Cooke)

O moteado ataca todos os órganos herbáceos da 

maceira, e maniféstase sobre estes mediante manchas 

irregulares de cor parda verdosa a parda escura.

Aparece en primavera, sobre as follas e na cara 

superior do limbo. As manchas son nun principio 

lixeiramente translúcidas e despois, ao aumentaren de 

tamaño, chegan a ser de cor olivácea e adquiren un aspecto 

vello. Xeralmente defórmase o limbo. A continuación, o 

interior da mancha vólvese pardo. En verán, as manchas 

acostuman ser máis pequenas pero moi numerosas, 

confluentes e cobren unha parte importante do limbo, especialmente ao longo dos nervios. As follas 

moi infectadas amarelecen e deseguida caen.

A miúdo vense atacadas as inflorescencias, especialmente os sépalos, o ovario e o pedúnculo, 

polo que se causa frecuentemente corremento.

As mazás son sensibles en todos os estados do seu desenvolvemento: os ataques precoces 

provocan a caída dos froitos novos; un pouco máis tarde, o moteado causa unha deformación e os 

tecidos deixan de crecer a nivel da mancha. Xeralmente, as zonas necrosadas grétanse máis ou menos 

profundamente. As manchas resultantes dos ataques serodios son máis ben superficiais e pequenas, 

negras e ás veces abeiradas de vermello.  

Os gromos, pola súa parte, raras veces se ven atacados. Ao principio, as alteracións son 

semellantes ás das follas, pero axiña adquiren o aspecto de pústulas redondeadas ou alongadas que 

desprenden a periderme; posteriormente esta grétase, e descóbrese masas dun micelio apardazado 

portador das conidias do parasito.

 A metodoloxía que se vai empregar é a seguinte:
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* Período receptivo a partir de C3.

* Determinación da presenza de inóculo:

- Recoller en outono 100 follas con peritecas, que se colocarán no solo dentro dunha 

bolsa de malla.

- A finais de xaneiro, semanalmente, observaranse ao microscopio 50 peritecas para 

determinar o seu grao de madurez.

Con este método coñécese o momento en que as ascosporas se atopan maduras e teñen 

capacidade de iniciar o proceso infectivo.

Os tratamentos efectuaranse de acordo 

co grao de perigo detectado por aparatos, como 

o termopluviohumectógrafo ou semellantes. 

Todos se basean no gráfico de MILL'S e 

LAPLACE.
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FOGO BACTERIANO

Método de mostraxe

Período de risco

 (Erwinia amylovora  Burril)

Os primeiros síntomas aparecen en primavera. Pouco 

despois da floración, as inflorescencias e as follas das ramas florais 

infectadas murchan e adquiren unha tonalidade pardo-negra, como 

se estivesen queimadas. Desde a rama floral, a enfermidade 

alcanza o gromo e logo esténdese polas pólas froiteiras principias, 

para alcanzar finalmente o tronco e o sistema radicular. A 

contaminación da enfermidade na árbore é moi rápida: a morte do 

pé pode ocorrer entre oito e quince meses despois da infección. A 

medida que avanza, a enfermidade provoca a desecación e o 

pardeado dos órganos herbáceos e os froitos novos momifícanse. 

As inflorescencias, as follas e os froitos non caen, senón que 

permanecen fixos ás pólas e constitúen así un dos síntomas máis característicos do fogo bacteriano. A 

excepción do limbo das follas, todos os órganos parasitados segregan na súa superficie unhas gotiñas de 

consistencia viscosa e cor amarela apardazada, que son verdadeiros cultivos de bacterias e serven para a 

propagación da enfermidade.

Nas pólas, a cortiza deprímese nas partes enfermas e adquire un aspecto húmido ou cuberto de 

gotiñas. Baixo a cortiza, a madeira presenta unha cor parda avermellada escura.

Detección de focos.

Presenza de flores e temperatura superior a 24ºC, ou temperatura mínima maior ou igual a 12 ºC 

e máxima maior ou igual a 21º C o mesmo día.
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ARAÑA VERMELLA

Método de mostraxe

Estratexia de control

Período de risco 

 (Panonychus ulmi Koch)

Os síntomas maniféstanse sobre as follas, onde con relativa facilidade se pode apreciar a 

presenza deste tetraníquido e os efectos que provoca ao alimentarse das células do parénquima. A 

superficie foliar adquire primeiro unha cor plúmbea e logo atabacada.

En variedades sensibles ao chamuscado, os ataques da araña favorecen a súa aparición, 

antepóñense en moitos casos ao atabacado, especialmente en condicións de temperaturas relativamente 

altas e higrometrías baixas.

*Durante o repouso invernal (estado A) analizaranse 100 obstáculos (lamburdas, dardos, xemas 

de flor, etc.); para iso, cada 25 árbores por hectárea cortaranse 5 grupos de 10 pólas cada unha; de cada 

póla, examinaranse 2 obstáculos, e contabilizarase o número de ovos.

Límite de tolerancia: se existen de 20 a 30 ovos por 

póla,  tratar antes ou despois da floración, e se son máis de 

30 ovos por póla, trata  antes da floración. 

*Durante o período desde a caída dos pétalos 

(estado G) ata a colleita, semanalmente tomaranse dúas 

follas por árbore de 50 árbores por hectárea, e observarase 

se están ou non ocupadas por formas móbiles.

Límite de tolerancia: 50% das follas ocupadas por 

formas móbiles. 

Actualmente é posible a loita biolóxica mediante ácaros depredadores (Typhlodromus pyri ou 

outros) coa condición de que o programa de tratamentos da plantación respecte estes beneficiosos.

En caso de practicar loita química, intervirase unha vez superado o límite do tratamento.

Desde a floración ata a colleita.

r
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 CARPOCAPSA

Método de mostraxe

Período de risco

Medidas para reducir a súa incidencia 

 (Cydia (Carpocapsa) pomonella L.)

O ataque de Carpocapsa maniféstase unicamente 

sobre os froitos tras a invernación en estado de larva 

desenvolta (L5); crisálida en primavera, saen os adultos a 

partir dos meses de abril-maio e prodúcese o 

emparellamento e a oviposición en poucos días. Tras a 

eclosión, a larva penetra nun froito para comezar a súa 

alimentación e polo punto de entrada expulsa os 

excrementos ao exterior, en forma dunha característica 

serradura de cor avermellada. Seccionando o froito 

obsérvase unha galería sinuosa que penetra ata a zona 

carpelar, o que leva á depreciación e/ou perda da colleita.

Poderanse seguir dous métodos:

*Emprego de trampas de feromonas sexuais, 

contando semanalmente as capturas. 

Límite de tolerancia: 2 capturas/trampa/semana

* Semanalmente examinar 100 froitos

Límite de tolerancia: 1% de froitos atacados

Desde abril a setembro

Aconséllase a colocación de bandas de cartón ondulado rodeando o tronco das árbores para 

reter as larvas invernantes, bandas que se deben retirar e destruír antes da primavera.
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PULGÓN LANÍXERO DA MACEIRA

Método de mostraxe

Período de risco

Estratexia de control

 (Eriosoma lanigerum 

Hausmann)

Aliméntase do zume dos gromos ou partes leñosas, nunca 

das follas. Por efecto das picaduras aparecen en gromos, pólas e 

raíces, tumores cancrosos, que son consecuencia da hipertrofia dos 

tecidos e posterior infección por fungos que provocan cancros. Os 

dous efectos anteriores causan a depresión axiña das árbores. É 

sobre todo nocivo en formas baixas cultivadas en palmatoria, aínda 

que hai variedades e patróns máis ou menos sensibles, segundo a 

estrutura da súa cortiza e composición do zume.

* Durante o repouso invernal, en 50 árbores por hectárea 

examinaranse visualmente 2 órganos vexetativos.

Límite de tolerancia: 10 % de árbores con ninfas.

*Durante o período de maio a setembro, cada semana 

revisaranse visualmente 100 árbores por hectárea.

Límite de tolerancia: 10 % árbores atacados con ninfas e/ou 

adultos.

Desde maio ata setembro.

Antes de realizar calquera intervención débese comprobar 

se o pulgón está parasitado. En caso contrario, pódense colocar a 

nivel das pólas varetas con colonias de pulgóns parasitados ou ben 

realizar un tratamento químico con produtos recomendados.

24
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parcialmente parasitada (os parasitados 
son os pulgóns de cor negra)

Síntoma do ataque do pulgón lanínero



PULGÓN CINCENTO

Método de mostraxe

Período de risco

PULGÓN VERDE

 (Dysaphis plantaginea Fonsc)

Os maiores danos prodúceos en verán. Frea o 

desenvolvemento dos gromos, dobra as follas, deformándoas 

visiblemente, e detén ou altera a formación do froito, producíndolle 

tamén deformacións. O froito afectado queda inservible para a súa 

comercialización. Tamén segrega bastante melaza, sobre a que se 

instala fumaxina.

Dada a gravidade dos danos que produce, é unha especie 

con moi baixo límite de tolerancia, é dicir, practicamente hai que 

tratalo en canto se vexa (a partir do 5% dos gromos atacados).

Semanalmente, en 50 árbores por hectárea examinar dous 

órganos (en primavera observar 100 inflorescencias e en 

verán observar 100 anovos) e anotar o número deles con 

presenza de postas .

Límite de tolerancia: 

*Ata o estado J (maio): 1% de inflorescencias ou 

5% de anovos infectados con ninfas ou adultos. 

* Verán: 2% de anovos infectados

Do estado “C” ata a colleita. 

 (Aphis pomi  Deg. )  

Os danos máis graves son debidos á melaza e fumaxina que ensucian a colleita, aínda que nos 

casos máis graves, o ataque afecta ao vigor da árbore e á produción.

As colonias de A. pomi obsérvanse nas follas dos gromos novos. Os pulgóns viven na cara 
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inferior das follas, que se abarquiñan debilmente, e onde se pode 

observar a gran cantidade de melaza que segregan, que é visitada 

por formigas e que pode ser colonizada por fungos do tipo 

fumaxina. 

Ten algúns problemas de resistencia, e nalgúns casos é 

difícil de controlar.

Semanalmente en 50 árbores por hectárea examinar dos 

anovos e anotar o número de infectados (examinar en total 100 

anovos).

Límite de tolerancia: 15% de anovos infectados

 Do estado “C” ata a colleita. 

 (Quadraspidiotus perniciosus  Comts.)

Especie moi polífaga, desenvólvese sobre máis de 

150 hóspedes, pero especialmente sobre maceira, pereira, 

melocotoeiro, ameixeira, etc. Recobre as pólas, follas e 

froitos cos seus escudos e debilita moito a árbore pola 

extracción do zume que realiza e por asfixia (como 

consecuencia da obstrución dos estomas). Ademais, na súa 

alimentación inxecta unha saliva tóxica que colorea (dun 

vermello violáceo intenso) os tecidos vexetais que están 

preto do punto da picadura, e provoca, tamén, 

deformacións nos órganos vexetais e a caída das follas, 

ademais dun debilitamento que se agrava cos anos (pola 

Método de mostraxe

 Período de risco

PIOLLO DE SAN XOSÉ
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Colonia numerosa de pulgón verde nun 
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Quadraspidiotus perniciosus (piollo de San Xosé) 
e descoloracións vermellas provocadas polo seu 

ataque



acumulación de carapolas de escudos) se non se procede ao seu control.

A descoloración dos froitos impide o seu envío ás Illas Canarias (que están exentas da praga) e, o 

que é aínda máis grave, imposibilita a exportación a outros países, xa que os envíos son rexeitados se 

atopan froitos con estes síntomas.

Durante o repouso vexetativo (inverno) en 25 árbores por hectárea hai que examinar 

visualmente dous órganos. 

Semanalmente, en 50 árbores por hectárea, hai que examinar dous órganos (follas, pólas ou 

froitos) e anotar o número deles con presenza de piollo de San Xosé (examinar en total 100 órganos).

Límite de tolerancia: presenza do insecto.

Desde o callado ata a colleita.

Nos últimos anos, o ataque destes curculiónidos 

está sendo unha constante nas plantacións de froiteiras de 

pebida de Galicia, cunha intensidade que difire en función 

do ano que se trate e do momento dentro do ciclo anual, 

aínda que é a especie Rhynchites bacchus a que a priori 

resulta máis nociva, posto que é a que en maior medida 

pode comprometer a potencial colleita, ao realizar a súa 

posta sobre os froitos en formación, que se desecan, 

deforman e caen prematuramente. Trátase dun vistoso 

coleóptero de 4,5 a 6,5 mm, que ten o dorso de cor violeta 

metálica, presenta unha característica pubescencia marrón e un rostro (onde se insiren as antenas 

xeniculadas que rematan nunha notoria mazá) tan longo como o resto do corpo. Os danos que causa 

Método de mostraxe

Período de risco

Rhynchites Spp.

Maceira

Rhynchites coeruleus adulto
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neste estado débense tanto á súa alimentación (destruíndo xemas e gromos) como á posta (podendo 

atoparse varios ovos nun só froito); pola súa parte, o estado larvario aliméntase a expensas da polpa dos 

froitos formados de novo ata alcanzar as sementes, o que incrementa a gravidade do dano.

A outra especie que se está localizando con 

frecuencia nas plantacións de Galicia é Rhynchites 

coeruleus, que ataca ás follas e aos gromos novos, 

secciónaos pero respecta unha parte da cortiza da que 

están pendurados, o que fai que sexa doadamente 

identificable a súa presenza. O adulto, de menor tamaño 

que o anterior (2,5 a 3,5 mm), presenta unha cor azul 

metálica e pubescencia marrón, o rostro é tan longo como 

o protórax no macho e máis longo na femia, e as antenas 

están inseridas na súa zona media. Neste caso, o dano 

(tanto de posta como de alimentación) céntrase nas follas e 

os gromos tenros, sendo máis importante en viveiro e 

plantacións novas, especialmente de pereira pero tamén 

de maceira e incluso de ameixeira.

A partir da agromación, débese facer a mostraxe de 100 árbores por hectárea da plantación co fin 

de localizar signos de ataque ou ben adultos. Despois do callado, realizar tamén controis aos froitos 

novos co obxecto de detectar orificios de posta ou de alimentación.

Límite de tolerancia: presenza de síntomas e adultos.

Desde final da floración ata o estado H da maceira ou o I da pereira.

Método de mostraxe

Período de risco
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FROITEIRAS DE PEBIDA
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CANCRO COMÚN

Método de mostraxe

MAL BRANCO (OÍDIO)

 (Nectria galligena Bress)

Aínda que este fungo afecta principalmente, dentro 

das froiteiras de pebida, á maceira, tamén pode 

desenvolverse sobre a pereira, especialmente se as árbores 

están situadas preto de maceiras enfermas.

A infección comeza xeralmente a nivel das 

cicatrices da caída das follas, na base das xemas, nas 

feridas de poda ou en calquera outro tipo de lesión que 

presente a planta. Maniféstase a enfermidade inicialmente 

en forma dunha lesión deprimida e alongada que 

evoluciona, co paso do tempo, cara a un cancro constituído por áreas concéntricas que alternan con 

zonas de tecido gretado e que poden chegar a anelar a póla afectada, producindo o seu secado ou, nos 

casos menos extremos, facéndoa máis susceptible ao vento (rompendo xeralmente ao nivel do cancro). 

En presenza de condicións favorables, o fungo pode afectar tamén aos froitos,  sobre eles unha 

putrefacción de cor marrón escura que pode levar á súa perda total.  

Detección de focos.

 (Phyllactinia guttata Wallr.)

Os síntomas detéctanse case exclusivamente nas follas. Na cara da folla aparecen unhas 

manchas practicamente circulares, amareladas, en correspondencia coas cales, e no envés, pódese 

observar a típica eflorescencia de cor branca agrisada, que é o micelio, así como a forma anamorfa do 

fungo. Cando a proliferación do micelio acaba por colonizar toda a folla, esta adquire unha coloración 

agrisada. A finais do verán, nas follas e gromos atacados con frecuencia pódense observar, a simple 

vista, uns corpúsculos redondeados de coloración inicialmente amarelada, despois marrón escura e 

finalmente negra, que destacan do fondo agrisado e que se atopan formando grupos: son as cleistotecas, 
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Fendas en rama de pereira provocadas polo cancro



facies telemorfa de P. guttata.

Observación de gromos ao longo do período vexetativo, a partir da floración, coa mostraxe de 

50 árbores por hectárea; en 2 pólas de cada árbore hai que observar a existencia do micelio visible en 5 

follas do extremo da rama, situadas debaixo da primeira folla desenvolta. A folla presentará oídio se o 

micelio é visible a simple vista.  

Límite de tolerancia: 5% de follas con oídio

(Monilia fructigena Pers.)

Este fungo pode afectar a flores, gromos e froitos, e 

producir sobre cada un deles unha sintomatoloxía característica.

Nos gromos aparecen manchas deprimidas, mouras, 

alongadas, co tecido cortical finamente fisurado que deixa ao 

descuberto os tecidos leñosos. Se a infección é moi extensa, pode 

chegar a secar a parte superior do órgano vexetativo axiña e 

impedir a caída das flores e follas que quedan adheridas.

O ataque ás flores, moi pouco frecuente nesta especie, 

produce pardamento, murchamento e desecación dos pétalos e 

necrose do ovario.

Os síntomas máis frecuentes e característicos danse sobre 

froitos e maniféstanse preferentemente en dúas épocas 

diferenciadas do seu crecemento. Os primeiros ataques coinciden 

coa caída fisiolóxica de competencia. Os froitos atacados quedan adheridos á árbore e ao momificarse 

deshidrátanse, engurran, e adquiren unha consistencia case leñosa e unha tonalidade pardo moura, sen 

que se exteriorice a infección ao non aparecer nin micelio nin órganos de frutificación.

Método de mostraxe

MONILIOSE 
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Cando o ataque se produce durante o proceso de maduración, aparecen áreas redondeadas de 

cor marrón con marxes regulares, de rápido crecemento e localizadas en distintas zonas, pero 

concentradas ao redor dunha ferida (natural ou provocada). É característica a aparición de almofadas 

amareladas do micelio e conidias, consistentes e non depresivas, formando aneis concéntricos. Se as 

condicións ambientais son favorables ou intervén algún outro axente patóxeno, os froitos podrecen. 

Nos outros casos, o froito perde peso e momifícase, e cae xeralmente ao chan, aínda que nalgunhas 

ocasións permanece adherido á árbore durante moito tempo.

Non é obxecto de seguimento.

 (Venturia pyrina Aderhold)

 V. pyrina ataca aos gromos, follas, flores e 

froitos, sendo o cadro sintomático análogo nos tres 

últimos casos: aparición de típicas manchas circulares de 

cor marrón escura, que varían a súa presentación segundo 

o órgano afectado.

Os froitos poden ser afectados en calquera estado 

de desenvolvemento. Se a contaminación se produce 

durante a época de multiplicación celular, ocasiona 

deformacións e gretas. En ataques posteriores aparecen numerosas pústulas de tamaño variable 

segundo a época de aparición, que se corresponden coas contaminacións secundarias.

O ataque sobre as follas é doadamente detectable. Obsérvanse, xeralmente no envés, pequenas 

manchas que van aumentando de tamaño progresivamente. Son circulares, de cor marrón moura e 

aspecto aveludado.

Os síntomas sobre as flores obsérvanse especialmente na zona peduncular, aínda que tamén se 

poden presentar no ovario e os sépalos.

Método de mostraxe

MOTEADO
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FOGO BACTERIANO (Erwinia amylovora Burril)

De todas as enfermidades que atacan á pereira, o fogo bacteriano é a que presenta os síntomas 

máis espectaculares, aínda que nos estados iniciais poden confundirse cos ocasionados por outra 

bacteria, Pseudomonas syringae, e incluso cos de Janus compresus, aínda que neste último caso 

obsérvanse as incisións realizadas pola femia co oviscapto durante a ovoposición.

As principais diferenzas son que Erwinia amylovora, en condicións óptimas para o 

desenvolvemento da enfermidade, progresa moi axiña (ata 30 cm ou máis nunha semana), mentres que 

no caso de Pseudomonas syringae xeralmente o seu ataque limítase a flores e froitos callados de novo e 

é unha bacteria activa a baixas temperaturas.

Os síntomas preséntanse de forma illada ou simultaneamente sobre flores, gromos, follas, 

froitos, pólas, tronco, colo e raíces.

Síntomas en flores: xeralmente, os primeiros síntomas obsérvanse en primavera durante a 

floración, aínda que tamén poden ser afectadas as floracións extemporáneas de verán e outono.
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Sobre os gromos os síntomas son completamente 

distintos aos descritos anteriormente. Localízanse con 

preferencia na parte baixa e media da árbore, en madeira 

nova de variedades sensibles, en forma de pequenas 

pústulas mouras. Estas provocarán fisuras e lesións que co 

tempo evolucionan ata converterse en cancros que chegan 

a levantar a cortiza, e que  constitúen un reservorio de 

inóculo para a enfermidade.

A metodoloxía que se vai empregar coincide coa 

descrita para a maceira.

Método de mostraxe

Síntoma de moteado no froito



O ataque iníciase co ennegrecemento do corimbo, progresa cara ao pedúnculo e en condicións 

climáticas favorables alcanza as follas e gromos, e avanza a través do líber e o parénquima cortical ata 

as pólas. As flores e follas dos corimbos afectados quedan unidas á árbore.

Se a humidade ambiental é elevada e as temperaturas 

suaves ou altas, aparecen sobre as partes atacadas uns exsudados de 

cor branca amarelada que, formados por millóns de bacterias, 

constitúen unha fonte importantísima de inóculo para novas 

infeccións e que ao desecar toman o aspecto dunha lágrima de cor 

prateada.

Síntomas en gromos e follas: os primeiros síntomas 

aparecen sobre gromos herbáceos en crecemento activo e 

maniféstanse polo escurecemento das follas terminais e a perda de 

rixidez do gromo, que toma a forma curva dun caxote. A bacteria 

desprázase no interior do gromo, preferentemente en sentido 

descendente, murchando as follas por estrangulamento da 

circulación do zume, e adquiren entón un aspecto mouro e húmido, 

sendo frecuente a formación de exsudados.

As follas tamén poden ser contaminadas directamente, penetrando a bacteria 

fundamentalmente a través de pequenas feridas provocadas polo vento, sarabia, etc., e maniféstase o 

ataque polas necroses marxinais ou do nervio principal. En calquera caso, acaban desecando e 

ennegrecendo, aínda que permanecen unidas ao gromo.

Síntomas en froitos: os froitos callados de novo son susceptibles de ataque, momifícanse e 

quedan pendurados da árbore.

As zonas afectadas pola infección aparecen con aspecto aceitoso, rodeadas por unha aureola 

dunha cor verde escura. A través das lenticelas, se as condicións son axeitadas, é frecuente a aparición 

de exsudados.
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Este tipo de ataque é máis frecuente e xeneralizado despois dunha sarabiada.

Síntomas en tronco e pólas: sobre o tronco e pólas, xeralmente na confluencia dun gromo 

atacado, fórmanse uns cancros característicos. A cortiza e o líber necrosan progresivamente aínda que o 

aspecto exterior varía segundo as variedades e condicións ambientais. Poden observarse gretamentos 

da cortiza, afundimentos desta e a aparición dunha coloración gris ou unha tonalidade avermellada na 

superficie. Nalgunhas ocasións o único síntoma externo é a aparición de exsudados a través das gretas 

da cortiza.

Un síntoma máis específico pódese observar no 

parénquima cortical da zona afectada, que toma un 

aspecto húmido con estrías pardo avermelladas.

Os cancros poden ser persistentes ou non 

persistentes. Os primeiros teñen as marxes indefinidas e a 

partir deles a bacteria continúa a extensión das lesións 

cando as condicións climáticas son favorables. Os 

segundos presentan as marxes das lesións delimitadas por 

unha capa suberificada que illa á bacteria e impide a 

infección de novos tecidos.

Este mesmo tipo de cancros pode aparecer tamén 

sobre o colo e raíces.

Detección de focos.

 Presenza de flores e temperatura superior a 24ºC, ou temperatura mínima maior ou igual a 12 ºC 

e máxima maior ou igual a 21º C o mesmo día.

Método de mostraxe

Período de risco
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CARPOCAPSA

Método de mostraxe

CECIDOMIA DAS FOLLAS DA PEREIRA

Método de mostraxe

 (Cydia (Carpocapsa) pomonella L.)

O ataque de carpocapsa, ao igual que ocorría na 

mazá, maniféstase unicamente sobre os froitos, a expensas 

dos cales se alimenta a larva, que expulsa os excrementos 

ao exterior en forma de serradura de cor avermellada. No 

interior do froito pódese observar a galería que produce e 

que penetra ata a zona central, onde se instala a larva. En 

xeral, os danos consisten na redución da colleita (os froitos 

atacados poden caer precozmente) ou na súa depreciación.

Durante o período de abril a setembro hai que contar semanalmente as capturas en trampas de 

feromonas sexuais. 

Límite de tolerancia: 3-4 capturas/trampa/semana.

 (Dasyneura pyri Bouché)

O síntoma característico é o enrolamento lonxitudinal e simétrico 

das follas e a presenza de larvas abrancazadas no seu 

interior. As follas desecan empezando polas beiras e 

vólvense quebradizas. O limbo hipertrófiase, toma 

primeiro unha coloración amarelada e ennegrece 

posteriormente. En casos graves prodúcese a defoliación 

dos gromos, paralizando o crecemento vexetativo.

De abril a xuño, semanalmente, determinarase a 

presenza de larvas en 4 gromos de 50 árbores (200 gromos).

Límite de tolerancia: en árbores en formación, 15 % 
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de gromos ocupados, e en árbores adultas, 50 % de gromos ocupados.

 (Janus compressus F.)

Os síntomas iniciais do ataque de J. compressus 

detéctanse na parte terminal dos gromos, onde as femias 

realizan as picaduras para depositar a posta, e provocan un 

murchamento da zona superior ao punto de ataque, que se 

dobra en forma de caxote de pastor. A zona afectada seca 

progresivamente ata que por acción do vento remata por 

romper, e queda na árbore unha parte do gromo duns 10-15 

cm onde a larva continúa a súa galería descendente. Ao 

final do período vexetativo obsérvase a rama seca en case a 

súa totalidade, e concretamente ata o punto onde a larva 

permanece en diapausa. Esta sintomatoloxía pode confundirse a 

simple vista con ataques de Pseudomonas ou fogo bacteriano, 

aínda que as picaduras en espiral son unha característica 

determinante da presenza da praga.

Durante o período de marzo a maio hai que anotar a 

aparición de síntomas sobre 200 gromos. 

Límite de tolerancia: 2% de gromos con síntomas en 

árbores en formación e 7% de gromos con síntomas en árbores en 

produción. 

PICABROCHOS (TORCEGROMOS)

Método de mostraxe
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PULGÓN VERDE

Método de mostraxe

TRADE AMARELO

Método de mostraxe 

 (Aphis pomi Deg.) 

Xunto coa maceira, a pereira é a principal planta hóspede deste áfido; forma abundantes 

colonias nos gromos terminais (aínda que tamén pode colonizar as follas máis vellas) e pode levar á 

perda de vigor e produción como consecuencia da súa alimentación e da abundante melaza que segrega, 

o que dificulta o funcionamento normal da folla, agravado este extremo pola instalación de fumaxina.

Aínda que se desenvolve no envés das follas, que abarquiñan lixeiramente, o vento ou a chuvia 

limitan a dispersión deste pulgón.

* En parada vexetativa hai que observar a presenza de postas en 100 ramas por couto. 

Límite de tolerancia: 10% de ramas con postas.

* A partir do callado débese realizar mostraxes semanais sobre 100 gromos por couto, onde se 

observa a presenza de ninfas e adultos. 

Límite de tolerancia: 15% de gromos ocupados.

 (Zeuzera pyrina L.)

Os primeiros síntomas obsérvanse nas partes terminais dos 

gromos, dardos e brindillas alcanzadas polas eirugas neonatas para 

iniciar a súa alimentación. A partir do punto de penetración, a 

traxectoria da galería é sempre ascendente e produce un secado 

progresivo da zona superior ao punto de ataque. Nas axilas das 

follas aprécianse os típicos excrementos de cor avermellada, que 

tamén poden observarse nas sucesivas galerías que realizará a larva 

en madeira máis grosa ao ir aumentando de tamaño.

* Durante o período invernal (outubro-novembro) á primavera débese facer unha mostraxe 

semanal do 20% das árbores do couto localizando buratos de penetración activos. 
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Límite de tolerancia: 2% de árbores ocupadas.

*A partir de maio, capturas en trampas de feromonas sexuais. 

Límite de tolerancia: tratar despois dun máximo de 

capturas.

En caso de ataques de pequena importancia, pode 

practicarse o tradicional sistema de loita mecánica, é dicir, 

destrución da larva por medio dun arame introducido no orificio de 

penetración, o cal tamén é válido para detectar focos de ataque entre 

os meses de xuño e agosto. 

En caso de ataques importantes procederase ao corte e 

destrución dos gromos atacados, non podendo aplicarse (ata o 

momento) produtos químicos, xa que as materias activas que 

resultan eficaces no control deste lepidóptero non son recomendables en loita integrada pois son 

prexudiciais para a fauna auxiliar, o que vai en contra das esixencias medioambientais actuais.

(Hoplocampa brevis Klug)

Trátase dun himenóptero que nos últimos anos aparece frecuentemente nas pereiras da nosa 

comunidade.

Aparece ao comezo da floración. A femia realiza a posta facendo incisións na zona do cáliz; do 

ovo nace unha larva que penetra no froito formado de novo (escavando galerías superficiais e podendo 

penetrar ata as pebidas) e compromete o seu desenvolvemento ou incluso o destrúe e provoca á súa 

caída. Unha soa larva pode afectar ata tres froitos, pero cando se trata de variedades temperás pode 

destruír ata catro.

En caso de observar danos, na campaña precedente, débese controlar a presenza de adultos ao 

Estratexia de control

HOPLOCAMPA 

Método de mostraxe
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signo da presenza de Z pyrina



ano seguinte mediante a colocación de trampas engomadas de cor branca.

Límite de tolerancia: unha captura na trampa.

 (Panonychus ulmi Koch)

Xa descrita na maceira, este tetraníquido está 

considerado como o ácaro ou praga de maior importancia 

nas froiteiras de folla caduca. Inverna en forma de ovo nas 

gretas da cortiza baixo a base das xemas. En primavera 

prodúcese a eclosión, e os novos individuos inician a súa 

alimentación a expensas das células das follas, 

sucedéndose varias xeracións, sobre todo baixo as 

condicións de clima cálido e seco. 

En variedades sensibles ao chamuscado, os ataques da araña favorecen a súa aparición, 

especialmente en condicións de temperaturas relativamente altas e higrometrías baixas.

Os ataques deste ácaro (que se manifestan en forma de descoloración plúmbeo-marrón das 

follas) son máis frecuentes en plantacións ben coidadas, vigorosas e de elevada produtividade.

*Durante o repouso invernal (estado A) córtanse dúas pólas en 25 árbores por couto. En cada 

póla elíxense 2 obstáculos (lamburdas, dardos, xemas de flor, etc.) e contabilízase o número de ovos. 

Límite de tolerancia: 5 ovos/obstáculo.

*Durante o período desde a caída de pétalos (estado G) ata setembro tomarase semanalmente 

unha folla por árbore de 50 árbores por hectárea, e observarase se está ou non ocupada.

Límite de tolerancia: 40 % das follas ocupadas.

 (Phytoptus (Eriophyes) pyri Pgst.)

Os síntomas máis frecuentes e característicos son os provocados sobre as follas e consisten na 

ARAÑA VERMELLA

Método de mostraxe

ERINOSE

41

PerEIRA

Femia de P ulmi na folla

P
R

A
G

A
S



aparición de pequenas bugallas de consistencia esponxosa, dun 

diámetro comprendido entre 0,3 e varios mm unha vez 

desenvolvidas.

Inicialmente aparecen no envés pequenas excrecencias de 

cor verde clara que viran a unha cor avermellada, e están provistas 

dunha pequena apertura ao exterior. No seu interior aparecen 

neoformacións en forma de pelos hipertrofiados, entre os que se 

esconden os adultos, estados inmaturos e ovos.

Na cara, as bugallas fanse evidentes en forma de vesículas, 

na súa maioría dunha cor vermella intensa, e forman dúas bandas 

paralelas ao nervio central. A medida que a folla envellece, a mancha 

descolora e toma tonalidades verdosas.

No caso de fortes ataques, as bugallas ou vesículas poden 

encontrarse sobre os pedúnculos, o cáliz das flores e pequenos froitos 

en forma de pequenos puntos avermellados, cun halo de tecidos máis claros ao redor. Estas manchas 

son de 0,6 a 1,5 mm de diámetro, e poden confluír varias delas. Nos froitos que completan o seu 

desenvolvemento maniféstanse como un russeting 

irregular, algo deprimido e de dimensións variables.

En tres épocas do ano -outubro/novembro, durante 

a parada vexetativa (estado A) e na aparición dos botóns 

florais (estado D3)- débese facer a mostraxe de 50 gromos 

ou 50 corimbos e anotar a porcentaxe de gromos ou 

corimbos ocupados.

Límite de tolerancia: 5% de gromos ou de 

corimbos ocupados.

Método de mostraxe
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FROITEIRAS DE ÓSO
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CRIBADO (Coryneum beijerinckii Out.)

O cribado ataca ás follas, os froitos novos e os 

gromos non agostados. Nas follas, o fungo provoca a 

aparición de manchas claramente delimitadas de cor parda 

avermellada. Os tecidos atacados morren e as partes 

necrosadas despréndense máis tarde do parénquima verde, 

de xeito que a folla aparece cribada de buratos. Algunhas 

follas da cerdeira, as máis novas, poden conter ata 50 

manchas, e quedan soamente entre elas algunhas partes 

verdes intactas.

Despois de fortes ataques, as pólas inferiores 

aparecen núas, o que inflúe desfavorablemente na 

vitalidade da árbore, na maduración dos froitos e na 

formación de botóns florais.

Nos gromos, o cribado provoca en primeiro lugar 

manchas pardo avermelladas, sobre todo na proximidade 

dunha xema. Logo, a mancha esténdese lonxitudinalmente, 

os tecidos necrosados despréndense e descóbrese unha 

lixeira fendedura entre as partes sas e  enfermas. Durante o 

inverno o fungo prosegue a súa actividade e as manchas aumentan, transformándose en verdadeiros 

cancros pequenos con exsudacións de goma. Estas lesións producen moi a miúdo a morte de numerosas 

xemas, gromos e incluso pólas enteiras.

A enfermidade ataca non soamente a cerdeiras, senón tamén a albaricoqueiros e melocotoeiros. 

Se os froitos son invadidos totalmente pouco tempo despois da súa formación, caen prematuramente; 

nos máis crecidos o fungo forma numerosas manchas apardazadas e suberificadas e, na cereixa, a polpa 

pode desecar ata chegar ao óso.

Froiteiras de óso
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Período de risco 

Estratexia de control

MONILIOSE, MOMIFICADO OU PODREMIA DOS FROITOS 

O período máis sensible e o  que máis atención require é a agromación .

Se fose necesario, poden aplicarse tres tratamentos: antes da floración, despois da caída de 

pétalos e 10-15 días despois do tratamento anterior.

(Monilia fructigena Pers.: Fr)

A moniliose está provocada esencialmente por 

dúas especies: Monilia  fructigena e Monilia laxa, que 

causan danos sobre pólas, flores e froitos (principalmente 

sobre estes últimos).

A súa incidencia está directamente relacionada con 

condicións de higrometría elevada, baixo as cales se 

produce a infección. Ambas especies invernan xeralmente 

asociadas aos froitos momificados (tamén sobre os cancros 

que producen); en primavera, e baixo condicións 

favorables, prodúcese a emisión de conidióforos, que 

emiten conidias que son dispersadas polo vento, a chuvia ou os insectos, sendo estas conidias as 

responsables dunha nova infección. 

Se esta ten lugar durante a floración, estes fungos poden traer consigo a súa desecación e perda 

do ovario; ademais poden afectar igualmente a gromos, onde orixinan manchas deprimidas 

acompañadas de exsudados de goma, e incluso poden levar á perda de órgano.

Pola súa parte, os froitos son invadidos por unha podremia de cor marrón sobre a que se 

desenvolven, en superficie, os característicos coxíns poeirentos  (de cor café con leite-gris ou parda 

avermellada segundo sexan de M. laxa ou M. fructigena, respectivamente). Finalmente, os froitos 

Cereixa afectada por moniliose
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perden peso,  endurecen (momifican) e permanecen adheridos á árbore.

Eliminar as pólas portadoras de cancros así como os froitos momificados. Evitar feridas ao 

froito, xa que son estas vías de entrada destes patóxenos.

Durante a floración e antes da maduración, 

especialmente se coinciden cun período chuvioso.

Sobre flor: cando a floración coincide cun período 

moi chuvioso son necesarias dúas aplicacións: a primeira 

en estado E e a segunda cando o 20-30 % das flores están 

abertas.

Sobre froito: unha ou dúas intervencións 

(dependendo das precipitacións) en pre-colleita a partir de 

3-4 semanas antes da maduración.

  (Cylindrosporium padi Lib.)

A cilindrosporiose desenvólvese unicamente nas follas, e produce manchas violetas, redondas e 

mal delimitadas na cara superior. Na cara inferior ocasiona descoloracións púrpuras co contorno  

limitado polos nervios, as cales  se van estendendo e confundindo unhas con outras. En tempo húmido, 

e despois de fortes precipitacións, aparecen na cara inferior outras manchas que son frutificacións en 

forma de coxíns e de onde saen, nunha mucilaxe abrancazada, as esporas alongadas hialinas. Nos casos 

de fortes ataques, as follas amarelecen, caen prematuramente e a madeira agosta mal. A enfermidade 

desenvólvese en primaveras húmidas e frescas.

Observación e recoñecemento das primeiras manchas.

Medidas  para reducir a súa incidencia 

Período de risco

Estratexia de control

CILINDROSPORIOSE DA CERDEIRA

Método de mostraxe
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Período de risco 

Estratexia de control

MAL DO CHUMBO

As contaminacións poden producirse durante todo 

o período vexetativo. No entanto, os danos acostuman 

aparecer no período estival (xuño, xullo, agosto), sendo 

especialmente sensible o momento despois da colleita 

En pre-colleita, os tratamentos contra a moniliose 

aseguran o control de Cylindrosporiosis.

 (Chondrostereum purpureum  

(Pers.) Pouza)

As follas das árbores atacadas presentan unha 

tinguidura metálica, plúmbea, debido a que unha fina capa 

de aire penetra entre a epiderme superior da folla e os 

tecidos subxacentes. Pode igualmente alterarse a forma das 

follas, con inflamentos e necrose do limbo.

As pólas e gromos cuxa follaxe é plúmbea teñen un 

crecemento moi lento, adquiren un porte rastreiro e levan 

pouco ou ningún froito. A morte das pólas enfermas e 

posteriormente de toda a árbore prodúcese ao cabo dalgúns anos.

Chondrostereum purpureum é un parasito de feridas. As frutificacións do parasito soamente 

aparecen despois da morte das pólas e desenvólvense na superficie da cortiza. Son carpóforos 

constituídos por lamelas coriáceas de forma e dimensión variables, de cor lila e despois marrón clara ou 

parda na cara fértil.

O aspecto plúmbeo da follaxe non sempre é a consecuencia dun ataque de Chondrostereum 

purpureum, pois síntomas análogos poden proceder dunha invasión de trips ou de ácaros.
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Medidas  para reducir a súa incidencia 

Estratexia de control

LEPRA

- Evitar excesos de fertilizados nitroxenados.

- Podar o máis serodiamente posible.

- Protexer as feridas da poda.

- Desinfectar as ferramentas da poda.

- Arrancar e queimar as árbores afectadas.

Non se coñece un método curativo de control, polo que é 

recomendable practicar as medidas preventivas que se acaban de 

mencionar.

Ademais, existe a posibilidade de realizar loita biolóxica 

aplicando esporas de Trichoderma harzanium o máis axiña posible 

despois da poda, por pulverización á plantación ou directamente 

sobre a ferida da poda.

 (Taphrina deformans Berk.)

Aínda que é un patóxeno que ataca sobre todo ao 

melocotoeiro, tamén pode desenvolverse sobre nectarina, 

albaricoque ou incluso amendoeira. 

Maniféstase especialmente en primavera húmida e provoca 

machucados irregulares de cor verde clara, rosa ou incluso vermella 

no limbo da follas que poden deformalo. Co tempo, a folla acartona, 

vólvese quebradiza, recóbrese dun po branco e remata caendo 

prematuramente. Se o ataque é moi intenso, tamén os froitos poden 

verse afectados.

Trátase dunha enfermidade endémica en Galicia, de xeito que o seu control é difícil.
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Período de risco

Estratexia de control

ROYA (FERRUXE) DAS FROITEIRAS DE ÓSO

Desde que agroma.

Límite de tolerancia: aparición de síntomas.

Tratar a partir da agromación , repetindo as intervencións especialmente despois dos períodos 

de chuvias.

 (Tranzchelia pruni -spinosae Ran. E.)

Esta enfermidade, difundida en toda Europa, ataca a varias drupáceas, mesmo as  cultivadas 

como espontáneas, e son  as variedades europeas as máis afectadas. Trátase dunha especie heteroica 

(necesita dúas plantas hóspede para completar o seu ciclo) que afecta sobre todo ás follas das pólas 

inferiores, e maniféstase inicialmente como pequenas descoloracións amarelas na cara que continúan 

co desenvolvemento, no envés, de pústulas inicialmente de cor amarela-ocre (uredosoros) e máis tarde 

marrón-moura con aspecto poeirento (teleutosoros), cuxa disposición difire en función da especie 

atacada: así, por exemplo, na ameixeira son xeralmente internerviais, mentres que no  melocotoeiro son 

numerosas e difusas ao redor das nervaduras. En caso de ataques graves, as follas caen precozmente, 

comprometendo a maduración das variedades tardías e o axeitado agostamento da madeira. Os danos 
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son proporcionais ao grao de defoliación da planta, 

diminuíndo a resistencia da árbore (que ademais emite unha 

secreción de goma) fronte a outros parasitos se a infección é 

importante, o cal acostuma suceder en anos de primaveras 

chuviosas.

Facer a mostraxe de 25 árbores da plantación co fin 

de localizar as descoloracións na cara e nas primeiras 

pústulas.

Límite de tolerancia: débese intervir en canto se 

observen os primeiros síntomas.

Método de mostraxe

Pústulas de Roya no envés da folla



MOSCA DAS CERDEIRAS (Rhagolethis cerasi L.)

Este díptero, cuxa larva é o moi coñecido “verme das 

cereixas”, causa algúns anos importantes perdas, depreciando as 

colleitas deste froito. Abunda especialmente nos veráns cálidos e a 

súa importancia diminúe nos países situados máis cara ao norte.

Os insectos perfectos son mosquiñas de 3,5 a 5 mm de 

lonxitude co corpo negro manchado de amarelo sobre o tórax e a 

cabeza.

Estas moscas voan nas plantacións desde fins de maio a 

primeiros de xullo e poden observarse doadamente durante as horas 

de insolación cando repousan sobre follas e froitos. Desde a súa 

saída, aliméntanse das secrecións azucradas da planta, e os 

primeiros ovos póñenos uns quince días despois de comezar o voo. 

Cada femia pon por termo medio, en tempo cálido, de 50 a 80 ovos, 

que introduce baixo a epiderme dos froitos cando comezan a colorearse de vermello.

As larviñas avivan moi axiña e aliméntanse da 

polpa situada ao redor do óso. Os froitos atacados podrecen 

doadamente, son pouco apetecibles e non aptos para a súa 

venda.

Rhagolethis cerasi ataca especialmente as cereixas 

semiserodias e serodias e algunhas garrafais. As variedades 

temperás de cereixas doces e ácidas resultan en xeral pouco 

atacadas.

Os danos varían moito dun ano a outro, e son 

particularmente graves cando o tempo é cálido e soleado 

durante o período de posta.
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Método de mostraxe

Período de risco

Estratexia de control

PULGÓN NEGRO DA CERDEIRA

Emprego de trampas de feromona con banda engomada de cor amarela.

Límite de tolerancia: aparición do insecto.

Desde que agroma ata a colleita.

Oito ou dez días despois das primeiras capturas débese realizar un tratamento, repetindo a 

intervención unha ou dúas veces a intervalos entre 10 e 15 días segundo a maduración dos froitos. 

Ademais, recoméndase a destrución do refugallo.

.

 (Myzus cerasi F.)

Este pulgón, de cor negra brillante, aparece axiña (en primavera), e forma abundantes colonias 

na extremidade dos gromos e na cara inferior das follas que, xeralmente, se abarquiñan moito e se 
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agrupan. Os danos máis graves son consecuencia dos ataques que se producen ao chegar a colleita. Este 

pulgón provoca unha abundante formación de fumaxina que atrae a numerosas formigas.

O pulgón negro emigra desde finais de xuño a diversas plantas baixas (Gallium, Asperula). É 

particularmente nocivo en viveiros e en árbores novas.

Observar semanalmente en cada hectárea 25 gromos e anotar a existencia de pulgón negro.

Límite de tolerancia: 3% de gromos afectados.

Débese realizar unha intervención en prefloración para o control das fundatrices. Normalmente 

con este tratamento é suficiente, pero se fose necesario (presenza de pulgóns) pode repetirse en 

postfloración, inmediatamente á caída dos pétalos.

Na produción integrada das froiteiras de óso non están establecidos límites de tratamento para 

os patóxenos que poden afectarlles, polo que se terán en conta os “períodos de risco” para realizar o 

seguimento dos diferentes axentes fitopatóxenos. Se nos citados períodos se observa a súa presenza, 

realizaranse os controis sempre baixo supervisión do técnico asignado pola Administración .

Método de mostraxe

Estratexia de control

ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL
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CANCRO DO CASTIÑEIRO

Síntomas e danos

 (Cryphonectria parasitica (Murr) Barr.)

Na actualidade, Cryphonectria parasitica atópase 

estendido por todos os soutos de castiñeiros da comunidade galega 

con maior ou menor intensidade. Os focos de infección aparecen 

dun xeito aleatorio, con bastante distancia entre eles.

Nas súas cepas virulentas, Cryphonectria parasitica é un 

fungo moi agresivo xa que invade axiña ao hóspede sen permitirlle 

formar o calo de cicatrización típico que se aprecia noutros cancros.

O síntoma máis característico da enfermidade consiste na 

aparición de cancros sobre o tronco, pólas e anovos. Ao principio 

obsérvase un arroibamento e lixeiro inchazo da cortiza, que se 

aprecia mellor sobre troncos e pólas novas onde a cortiza é aínda 

lisa, e que se fai máis evidente co paso do tempo e orixina 

posteriormente gretas e fendeduras en sentido lonxitudinal. 

Finalmente, a cortiza adquire un aspecto laminado, exfolia e 

aparece sobre a superficie do cancro pústulas de cor amarela-

alaranxada que se corresponden coas peritecas e os picnidios do 

fungo. Baixo a cortiza e entre as láminas obsérvase un micelio 

amarelado moi característico en forma de abano.

Como consecuencia do ataque do fungo, orixínase un 

anelamento que impide a circulación do zume e prodúcese a morte 

dos gromos ou pólas situadas por enriba da lesión. Polo tanto, 

nalgúns castiñeiros afectados pódese apreciar durante o período 

vexetativo as puntas secas e observar tamén gromos de crecemento 

rápido (anovos) a partir do punto inferior á área anelada.
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Como elementos básicos para determinar a existencia desta enfermidade podemos citar os 

seguintes:

Elementos de diagnóstico

- Puntas secas que emerxen ou sobresaen dos pés frondosos.

- Presenza de cancros sobre o tronco, pólas e anovos.

- Pústulas laranxas sobre as zonas cancrosas.

- Micelio en láminas  en abano entre a madeira e a cortiza.

Dúas veces ao ano (inverno e verán) inspeccionaranse todas as árbores de cada parcela do couto 

e observarase:

-En verán: en caso de existir pólas secas ou presenza de cancros, recolleranse mostras de todos 

os cancros presentes nas pólas e troncos da árbore. 

-En inverno: tomaranse mostras de todas as pólas que presenten cancros.

Estas mostras serán enviadas ao laboratorio asignado pola Administración.

Levarase un seguimento de todas as árbores das que se fixeron mostraxes, do que quedará 

constancia  no caderno da explotación.

Como medida xeral (para esta e outras enfermidades) deben retirarse e eliminarse todos os 

restos de poda para reducir a incidencia dos patóxenos.

 (Phytophthora cinnamomi Rands)

Phytophthora cinnamomi provoca unha putrefacción do sistema radicular, que afecta en 

primeiro lugar ás raíces absorbentes, máis desprotexidas, onde ocasionan unha rápida maceración 

destas, e  finalmente ás raíces grosas e ao colo da planta. Desta forma, difire das putrefaccións causadas 

por algúns basidiomicetos (Armillaria) que afectan principalmente a raíces estruturais. 

A penetración do fungo no sistema radicular prodúcese directamente ou a través de feridas ou 

Método de mostraxe

Estratexia de control
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lesións mecánicas que a facilitan.

As raíces finas aparecen ennegrecidas e brandas, situación 

provocada pola oxidación das substancias fenólicas que se produce 

como unha reacción ao ataque do fungo, o que confire unha 

coloración negra azulada ás zonas afectadas (de aí procede o nome 

de tinta co que se coñece esta enfermidade).

Inicialmente os síntomas son parecidos aos dunha 

deficiencia nutricional provocada pola redución no transporte de 

auga e sales minerais debido á afectación do sistema radicular.

-Se soamente está afectado parte do sistema radicular, os 

síntomas maniféstanse nese mesmo lado da parte aérea.

- As follas amarelecen progresivamente e caen 

prematuramente.

- As puntas dalgunhas pólas secan mentres outras 

permanecen vivas.

- Prodúcese un aborto dos froitos.

- Se se elimina parte da cortiza das raíces afectadas, estas 

aparecen ennegrecidas.

A medida que o fungo vai invadindo o sistema radicular, os 

síntomas fanse máis extremos. A putrefacción alcanza o colo da 

raíz, a cortiza grétase na base do tronco, despréndese con facilidade 

e obsérvase a exsudación dunha substancia gomosa de cor negra 

característica (tinta).

Cando as árbores se atopan moi danadas pola enfermidade, 

pódese observar na base do tronco unha necrose dentada con 

Síntomas e danos
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aspecto de chamas. O fungo pode alcanzar unha altura de 

medio metro por enriba do nivel do chan.

Tres veces ao ano (primavera, verán e outono) 

inspeccionaranse todas as árbores de cada parcela do 

couto e observarase a aparición de síntomas de 

decaemento e amarelado das follas; nos pés que presenten 

estes síntomas recolleranse mostras de terra e raíz da zona 

que está preto do tronco da árbore, enviándoas ao 

laboratorio que asigne a Administración. 

Cada árbore, da que se faga unha mostraxe, será anotada 

no caderno de explotación para o seu seguimento e comprobación en caso de análises positivas.

 (Armillaria mellea (Vahl) Kummer )

Armillaria mellea sensu stricto é un fungo basidiomiceto 

causante da putrefacción radicular en numerosas especies leñosas. 

É un parasito facultativo que crece saprófito no chan ou sobre restos 

vexetais como raíces ou tocos mortos. O fungo ataca 

principalmente ás raíces grosas, estruturais, afecta 

fundamentalmente aos tecidos corticais da raíz e produce unha 

putrefacción branca e fibrosa.

Como os de calquera putrefacción radicular, os síntomas 

son bastante inespecíficos:

- Decaemento, perda de vigor e clorose xeneralizada.

- Caída prematura das follas en outono.

Método de mostraxe

PODREMIA BRANCA DA RAÍZ
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- Nalgúns casos prodúcese unha apoplexía ou morte súbita 

da árbore afectada durante períodos de fatiga hídrica.

No entanto, os danos máis claros da enfermidade 

obsérvanse no sistema radicular:

- É unha podremia húmida e con forte olor a mofo.

- A cortiza da raíz sepárase doadamente en tiras.

- A nivel da raíz e o colo desta, entre a cortiza e a madeira, 

aparecen placas miceliais branco anacaradas en forma de abano.

- Formación de rizomorfos, que son agrupacións de micelio 

en forma de cordóns cunha capa externa negra e unha zona central 

de micelio branco. Os rizomorfos atópanse baixo a cortiza da raíz e 

no solo, e estenden a enfermidade dunhas plantas a outras.

- As árbores afectadas aparecen dispersas ao 

principio, e esténdese a enfermidade pouco a pouco en 

áreas circulares.

- Na base do tronco das árbores moi afectadas ou 

sobre tocos mortos pódense observar en outono as 

frutificacións do fungo (carpóforos) que presentan un pé 

ou estipe con anel e un sombreiro de cor mel que ao 

principio é convexo, máis tarde plano e finalmente pode 

aparecer cóncavo coa marxe revolta.

Tres veces ao ano inspeccionaranse todas as árbores 

de cada parcela do couto e observarase a aparición de síntomas de decaemento e amarelado das follas; 

as que presenten estes síntomas, recolleranse mostras de terra e raíz da zona que está preto do tronco da 

árbore e enviaranse ao laboratorio que asigne a Administración. Cada árbore da que se faga a mostraxe, 

Método de mostraxe
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será identificada e anotada no caderno de explotación para o seu seguimento e comprobación no caso de 

análises positivas.

 (Mycosphaerella maculiformis (Person) Schroet )

Os danos provocados por este fungo acostuman ser de escasa importancia, aínda que poden 

chegar a adquirir relevancia en anos en que a climatoloxía é favorable, ocasionando entón defoliacións 

prematuras.

Sobre as follas, tanto na cara como no envés, 

aparecen unhas manchas de cor parda coa beira amarela 

que se estenden e conflúen por todo o limbo, dándolle á 

folla un aspecto de mosaico característico. Se o ataque é 

forte, como pode suceder en anos con veráns chuviosos 

con temperaturas suaves,  enrólanse e caen 

anticipadamente, e queda así afectado o desenvolvemento 

do froito debido a que os ourizos non chegan a madurar. 

Nestas situacións pódense tamén observar manchas 

necróticas semellantes ás encontradas sobre as follas, no 

pecíolo da folla, no pedúnculo da flor e nos ourizos.

Por estes motivos, a queima de follas caídas no chan acostuma ser suficiente como medida de 

control, xa que se destrúen as peritecas do fungo e córtase así o ciclo evolutivo deste.

Debido a que os danos que provoca este fungo son de escasa gravidade, unicamente se 

realizarán mostraxes visuais (máis intensas durante os veráns chuviosos), e anotarase no caderno de 

campo, na folla xeral, as semanas que se observen síntomas da enfermidade. En caso de gravidade, o 

técnico da explotación, de acordo co técnico da Administración, decidirá sobre o método de control que 

vai empregar.

ANTRACNOSE DO CASTIÑEIRO

Método de mostraxe
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TORTRÍCIDO PRECOZ DA CASTAÑA

Bioloxía e danos

 (Pammene fasciana L.)

O adulto, que presenta unha envergadura de 13 a 17 mm, 

diferénciase dos demais tortrícidos da castaña na súa coloración 

máis viva e na ornamentación das súas ás anteriores: sendo a súa 

cor de fondo gris-plúmbea, no seu centro distínguese unha mancha 

branco marfil que se estende desde a beira ata o ápice alar. Á súa 

vez, o speculum presenta dúas bandas laterais de cor gris plúmbea 

que encadran unha zona marrón sobre a que se poden observar 

catro trazos escuros. O par de ás posterior é de cor gris-marrón.

O ovo localízase no limbo das follas (sobre todo na cara) e 

ten o aspecto dunha lente lixeiramente oval, medindo 0,69 x 0,61 

mm. Ao principio a súa cor é branca marfil pero ao cabo duns días 

aparece un característico anel de cor vermella-púrpura no seu 

interior. A larva neonata, de cor abrancazada e 1,5 a 2 mm de 

lonxitude, adquire, conforme evoluciona, unha coloración máis rosada e alcanza de 10 a 13 mm de 

lonxitude no seu quinto e último estadío. A súa cabeza e protórax son de cor marrón. A partir do segundo 

estado larvario presenta grandes verrugas marróns en 

cada un dos aneis torácicos e abdominais o que, unido á 

presenza dun peite anal de cor marrón, diferénciaa da 

larva de Laspeyresia splendana.

Baixo as condicións da climatoloxía galega, o voo 

de Pammene fasciana desenvólvese desde finais do mes 

de xuño-primeiros días de xullo e alcanza o seu máximo 

nos últimos días de xullo ou principios de agosto (cando 

xa se diferencian os froitos novos do castiñeiro) e 
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descende a valores máis baixos ata a finais de setembro ou a comezos de outubro segundo as condicións 

do ano e/ou da zona. Non está claro se completa dúas xeracións ao ano, pero o máis normal é que 

unicamente presente unha.

Una vez que  destruíu total ou parcialmente o froito do ourizo atacado, abandónao para dirixirse 

a outro san que, polo xeral, estará en contacto co anterior e así sucesivamente (unha soa larva pode 

atacar seis ourizos).

Normalmente, os danos causados por Pammene fasciana 

son a destrución de froitos novos e a consecuente detención do 

crecemento dos ourizos afectados, que secan na árbore e non tardan 

en caer.

Colocación de trampas de feromonas sexuais e realización 

de conteos semanais das capturas rexistradas (realización da curva 

do voo). Colocación dunha trampa por hectárea, cambiando 

mensualmente a cápsula.

Límite de tolerancia: realizar controis para obter o máximo 

de capturas de adultos do insecto (nas trampas de feromonas 

sexuais).

Desde o primeiro de xuño ata o primeiro de outubro.

Non existe actualmente ningún produto fitosanitario rexistrado para o control desta praga, polo 

que se aconsella a colocación de bandas de cartón ondulado rodeando o tronco das árbores para reter as 

larvas invernantes, bandas que se deben retirar e destruír antes da primavera.

Método de mostraxe

Período de risco

Estratexia de control
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TORTRÍCIDO INTERMEDIO DA CASTAÑA

TORTRÍCIDO SERODIO DA CASTAÑA

 (Cydia fagiglandana Zel)

O adulto é similar ao das outras dúas especies de totrícidos da castaña, e diferénciase destes no 

seu tamaño (ao redor de 13 e 19 mm de lonxitude, para machos e femias, respectivamente), na súa 

coloración parda avermellada ou alaranxada e na ornamentación 

das súas ás anteriores, que se asemellan a unha espiña de peixe. 

Ademais, o macho presenta, nas ás posteriores e á altura da rexión 

anal, dúas características manchas abrancazadas .

O ovo, que se localiza sobre os ourizos, é lenticular e de 

pequeno tamaño, e del emerxe unha larva de cor rosada viva.

A súa actividade desenvólvese entre os meses de agosto (2ª 

e 3ª semana) e setembro (última semana), e practicamente non se 

pode falar de que presente picos de máximo voo, de acordo ás 

escasas poboacións que presenta.

 (Cydia (=Laspeyresia)  splendana Hb.)

O estado adulto presenta unha envergadura de 14 a 22 mm e diferéncianse dous tipos de 

coloración que se corresponden con cadansúa forma do imago: na forma típica ou intermedia, as ás 

anteriores presentan unha tonalidade gris-cinza a gris-

marrón e unha zona basal gris escura ben diferenciada; na 
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forma reamurana as ás anteriores son máis escuras, sen aquela zona basal da forma anterior pero con 

dúas bandas prateadas no ángulo posterior e 4-5 trazos negros nelas.

O ovo é similar ao do tortrícido precoz da castaña, Pammene fasciana, pero de forma algo máis 

oval, medindo 0,72 x 0,55 mm. Inicialmente tamén é branco, pero ao cabo duns días presenta un anel de 

cor vermella púrpura. A larva evoluciona en 5 estados larvarios, todos eles de cor branca a branca-

cremosa (coa cabeza marrón nos dous primeiros estados, marrón-moura no terceiro e amarela 

alaranxada nos dous últimos).

Colocación de trampas de feromonas sexuais (mínimo, unha por hectárea), cambiando a 

cápsula mensualmente. Conteo semanal das capturas rexistradas e realización da curva do voo 

correspondente.

Límite de tolerancia: realizar controis para obter as máximas capturas de adultos do insecto (nas 

trampas de feromonas sexuais).

Desde o primeiro de xuño ao primeiro de outubro.

 (Curculio (= Balaninus) 

elephas Gyll.)

O adulto, de 6 a 10 mm de lonxitude sen o rostro, é de cor 

gris amarelada e caracterízase precisamente polo seu longo rostro, 

tan longo como o resto do corpo na femia e algo máis curto no 

macho.

A larva é de cor branca, ápoda, de aspecto carnoso e cunha 

característica curvatura en forma de “C”. Evoluciona ao longo de catro estados, alcanzando na madurez 

unha lonxitude de 7 a 12 mm; despois cae ao solo, onde pasa o inverno (concretamente no interior 

dunha cela de terra cuxas paredes endurece cunha secreción) ata que lle chega o momento de pupar.

Método de mostraxe

Período de risco
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En xeral, o ciclo de Curculio elephas pódese desenvolver 

nun só ano, pero na práctica “complícase” polo feito de que unha 

parte das larvas pode ter unha diapausa. Xeralmente, a aparición 

dos adultos ten lugar entre os meses de agosto e setembro. 

1.- O ano precedente, instalación no solo (preto da base 

dalgunha árbore) de cilindros plásticos con larvas (ver esquema). 

Colocación mínima de 1 cilindro por hectárea.

2.- Observaranse os cilindros desde o 1º de agosto para 

comprobar a emerxencia de adultos, e compleméntase esta 

observación co varexo de pólas para capturar os adultos.

Límite de tolerancia: cando emerxen do cilindro ou caen por varexo os primeiros adultos.

Desde o 1º de agosto ata a colleita.

Método de mostraxe

Período de risco
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ESQUEMA DUN PUPARIO

Basicamente, un pupario consiste nun receptáculo 
cilíndrico ou prismático recheo de terra ( e dimensións 75 x 10 x 5 
cm) que se enterra - agás os 5 cm superiores - no chan preto da base 
do castiñeiro para coñecer cando se produce a emerxencia dos 
adultos (para evitar a súa saída péchase o pupario na parte superior 
cunha malla).

A súa función é coñecer a data de emerxencia dos adultos 
e poder realizar axeitadamente os tratamentos. Para iso, 
colocaranse o ano anterior larvas (que se extraen das castañas 
afectadas) na parte superior do pupario. Estas larvas evolucionarán 
a pupa unha vez enterradas no solo, emerxendo os adultos unha vez 
completo o ciclo.
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TRADE AMARELO

Período de risco

Estratexia de control

 (Zeuzera pyrina L.)

En estado adulto, Zeuzera  pyrina é un lepidóptero de cor branca prateada con manchas entre 

negras e azul metálico sobre as ás e o tórax e un dimorfismo sexual bastante acusado no que á 

envergadura do seu corpo e forma das antenas se refire: a femia presenta unha envergadura de 60-70 

mm e as antenas filiformes, mentres que o macho é algo menor (40-50 mm) e presenta as antenas 

bipectinadas. Da posta, formada por grupos de ovos ovoides de 1 mm de diámetro e cor amarela-

rosada, emerxen larvas amareladas con puntos negros (cabeza e placas torácica e anal, negras) que 

poden alcanzar 50-60 mm de lonxitude no seu último estadio.

Pode ter unha ou dúas xeracións ao ano segundo as condicións climáticas, estendendo o período 

de voo do adulto entre finais de maio e agosto, con máxima actividade cara á primeira quincena de xullo.

O dano provocado por Zeuzera  pyrina débese á 

alimentación das súas larvas na zona medular das pólas; 

como consecuencia diso, a madeira perde resistencia 

mecánica e pode romper facilmente polos efectos do 

vento.

Posteriormente á formación dos gromos novos.

 En caso de ataques de pequena importancia, pode 

practicarse o tradicional sistema de loita mecánica, é dicir, 

destrución da larva por medio dun arame introducido no burato de penetración, o cal tamén é válido 

para detectar focos de ataque entre os meses de xuño e agosto. 

En caso de ataques importantes procederase ao corte e destrución de gromos atacados, non 

podendo aplicarse (ata o momento) produtos químicos, xa que as materias activas que resultan eficaces 

no control deste lepidóptero non son recomendables en loita integrada, pois son prexudiciais para a 

fauna auxiliar, o que vai en contra das esixencias medioambientais actuais.
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Período de risco

 (Gnomonia juglandis (D.C.) Trav.)

Os síntomas da enfermidade acostuman aparecer 

cara a finais da primavera sobre as follas que alcanzaron o 

seu tamaño definitivo:  desenvólvense sobre elas unhas 

manchas circulares de cor apardazada a marrón escura 

rodeadas dunha marxe de cor amarelada onde se poden 

diferenciar pequenos elementos pardo-mouros 

(acérvulos) que conteñen as conidias. Gradualmente, 

estas manchas van confluíndo ata invadir todo o limbo e 

provocan o secado dos tecidos afectados e a defoliación 

prematura. Na cortiza dos gromos do ano poden 

desenvolverse manchas de cor gris escura intensa que só 

afectan á superficie, e que non sempre aparecen. Se a 

infección é precoz, pode levar á caída dos froitos 

gravemente afectados, que non completan o seu 

desenvolvemento e perden calidade. Infeccións reiteradas 

durante anos sucesivos poden levar a un debilitamento da 

árbore, a cal incrementa a súa sensibilidade ao ataque 

doutras enfermidades ou pragas.

O fungo consérvase, durante o inverno, sobre os gromos 

e pólas de menor dimensión, así como sobre as follas caídas ao chan, e difúndese, desde a primavera, 

por medio de conidias.

A infección vese favorecida por temperaturas de ao redor de 21 ºC e humidades relativas ao 

redor do 96-100%. A severidade da enfermidade tende a incrementarse segundo avanza o verán, 

especialmente en condicións de humidade elevada.
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Medidas  para reducir a súa incidencia 

TINTA

Método de mostraxe

Como medidas preventivas, recoméndase eliminar os órganos afectados, así como retirar as 

follas e froitos caídos ao chan prematuramente. Tamén é unha boa medida asegurar o mantemento 

dunha boa aireación a nivel da copa.

 (Phytophthora cinnamomi Rands)

Trátase dun patóxeno radicular que invade en primeiro lugar as raíces máis finas e non 

lignificadas, para afectar posteriormente ás máis grosas e ao colo da planta (onde a cortiza aparece 

fendida obsérvase unha tinguidura violácea característica, igual que no sistema radicular), de maneira 

que a medida que a enfermidade vai progresando limítase a circulación do zume. Consecuentemente, a 

sintomatoloxía característica maniféstase en forma de clorose e murchamentos a nivel da parte aérea, 

pero empezando pola parte superior da copa; polo tanto vese afectada igualmente a produción de froito, 

que non se desenvolve ou, se o fai, é deficientemente, e queda normalmente adherido á árbore.

Coincide co referido para o castiñeiro.
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CARPOCAPSA 

Método de mostraxe

TRADE AMARELO 

(Cydia (=Carpocapsa) pomonella L.)

Aínda que é un tortrícido característico de maceiras e pereiras, tamén pode atacar á nogueira. Os 

seus danos son debidos ás larvas, que emerxen de postas situadas sobre as follas máis próximas aos 

froitos e que penetran nas noces a través do residuo do cáliz (froito en formación) ou na zona de 

contacto de dous froitos, se o ataque se produce máis avanzada a estación. Como consecuencia do 

ataque, pérdese calidade comercial e, nos casos máis severos, o froito cae prematuramente.

Colocación de trampas de feromonas sexuais, revisándoas semanalmente, e control visual dos 

froitos.

Límite de tolerancia: 2-3 capturas por trampa e semana.

(Zeuzera pyrina L.)

Trátase dun Cossidae que está citado sobre unha 

ampla variedade de especies vexetais, especialmente 

froiteiras pero tamén sobre xéneros con interese forestal 

ou ornamental como Acer, Betula, Juglans, Populus, Tilia, 

etc.

Ao comezo do seu desenvolvemento, as larvas son 

gregarias e atópanse agrupadas nun casulo sedoso que 

abandonan para penetrar en órganos leñosos novos da 

árbore; afectan, segundo avanza o seu crecemento, ás 

pólas ou ao tronco da planta, onde escavan galerías 

ascendentes que conducen a unha perda de resistencia a factores  como o vento. En árbores novas os 

danos son especialmente graves e poden levar á súa morte; as máis vellas, aínda que son atacadas máis a 

miúdo, non acostuman sucumbir ao ataque deste lepidóptero, aínda que si se pode producir a morte das 

pólas e o debilitamento xeral do pé que pode facilitar a entrada de xilófagos de debilitamento.
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Método de seguimento

Período de risco

A localización dos orificios de penetración na madeira, que se recoñecen pola presenza de 

serraduras e excrementos, é un bo método para a detección do insecto.

Desde finais  da primavera (meses de maio-xuño).
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OUTRAS FROITEIRAS
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DECAEMENTO DOS TALOS

Didymella applanata Niessl.

PODREMIA GRIS

 (Leptosphaeria coniothyrium Fuckel.)

Nas plantas afectadas, os talos agroman normalmente, pero despois secan completamente entre 

a floración e a colleita. O emprego de funxicidas é pouco recomendable porque o produto non penetra 

ben polas fendas que o fungo produce na cortiza, onde este se refuxia. Pola contra, é imperativo 

combater, mediante tratamentos insecticidas, o cecidómido cuxo ataque favorece a penetración do 

fungo.

Moi estendida, esta enfermidade específica da framboesa 

só ocasiona danos limitados. Sobre as canas anuais aparecen en 

xuño-xullo manchas violetas alongadas. A cortiza toma unha 

coloración gris prateada, sóltase e morre. A epiderme cóbrese de 

pequenos puntos negros que constitúen as frutificacións do fungo.

Como medidas preventivas, débese airear o cultivo ao 

máximo suprimindo os talos de dous anos inmediatamente despois 

da colleita, adoptando un sistema de condución en V ou un sistema 

de produción bianual e loitando activamente contra os 

cecidómidos, pois as feridas das larvas representan portas de 

entrada para os fungos.

 (Botrytis cinerea Pers.)

* Sobre talos, a cortiza toma un ton agrisado con alternancia de liñas claras e escuras. A finais  

do outono o fungo emite os esclerocios, que aparecen como aglomeracións negras alongadas que poden 

ter varios milímetros de lonxitude, e que serven de órganos de supervivencia do patóxeno.

* Sobre froitos, a infección ten lugar no momento da floración, aínda que os síntomas típicos 

aparecen sobre os froitos na madurez ou incluso máis tarde, no momento da comercialización.
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Síntomas nas canas de S.applanata



Unha masa agrisada constituída por micelio e conidios do 

fungo desenvólvese na superficie dos froitos que podrecen. En caso 

de condicións particularmente favorables ao fungo, poden verse 

afectados os froitos aínda verdes e poden secar partes enteiras do 

gromo .

Realización daquelas medidas culturais que favorezan a 

aireación da follaxe: densidade de plantación axeitada, eliminación 

de canas anuais e limitación da fertilización nitroxenada.

B. cinerea ten a capacidade de adaptarse moi axiña aos funxicidas específicos (resistencia). Co 

fin de previr este fenómeno, convén non aplicar máis de dúas veces unha materia activa do mesmo 

grupo.

 (Elsinoe veneta Burkholder)

Esta enfermidade comeza coa aparición sobre os talos, os 

pecíolos e as nervaduras das follas manchas vermello-violáceas que 

se ensanchan pouco a pouco; despois o centro da mancha baléirase 

adquirindo unha tonalidade agrisada, quedando a beira de cor 

vermella violácea. En caso de forte ataque, o crecemento das 

plantas  atrásase e a punta dos talos pode secar. Os talos afectados  

agroman mal ao ano seguinte e son a miúdo estériles.

Medidas para reducir a súa incidencia 

Estratexia de control

ANTRACNOSE
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Manchas características de antracnose 
na cana de framboeseiro



Phytophthora fragariae var. rubi Wilcox & Duncan

Medidas  para reducir a súa incidencia 

Estratexia de control

Esta enfermidade, específica da framboesa, provoca a morte 

das canas do ano e dos talos fértiles e representa un perigo para os 

cultivos da framboesa. En xeral, o decaemento comeza pola punta dos 

talos e esténdese ao resto da planta, aínda que son as raíces as que están 

afectadas.

Os tecidos das raíces afectadas necrosan. Estas necroses poden 

ascender na madeira ata 10-15 cm de altura por enriba do colo da 

planta. 

Nun solo non contaminado, o fungo só pode ser introducido por 

plantas de framboesa infectadas. O decaemento é irreversible e 

transmítese mecanicamente dunha planta a outra a partir do foco de 

infección. Unha vez no solo, o fungo pode sobrevivir máis de quince 

anos.

Como medidas preventivas recoméndase utilizar material certificado san, non replantar 

framboesas sobre o solo  contaminado, somerxer as raíces nunha solución contendo un funxicida 

específico no momento da plantación, etc.

Á marxe de practicar medidas preventivas, existe a posibilidade de recorrer ao control químico. 

Neste sentido, os funxicidas autorizados actualmente presentan unha eficacia interesante, pero a súa 

aplicación é moi custosa. É necesario aplicalos unha vez ao comezo da vexetación e unha vez no outono 

a razón de 2-4 l/m lineal. Actualmente a variedade Rubaca e a variedade remontante Autumm Bliss son 

practicamente resistentes ao decaemento e poden ser aconselladas como variedades para substituír nos 

focos infectados.

79

E
N

F
E

R
M

ID
A

D
E

S

Síntoma de P. fragariae 
na cana dun ano

FrambOeseiro



SEPTORIOSE

ROYA (FERRUXE) 

ARAÑA VERMELLA

 (Septoria rubi Westend)

A septoriose provoca nas follas manchas 

agrisadas no centro e vermello escuro na periferia. Cando 

as manchas son numerosas, a folla toma aspecto de 

queimada e os folíolos tórnanse duros e quebradizos.

No centro de cada mancha distínguense pequenos 

puntos negros que son os picnidios do fungo e que 

conteñen conidios filiformes pluricelulares que miden 

40-55 mm de lonxitude.

(Phragmidium rubi-idaei Dc.)

A roya provoca na cara das follas pústulas 

amarelo-verdosas que conteñen uredosporas e que no 

envés se corresponden con manchas amarelo-laranxa; 

despois provoca pústulas negras (con teleutosporas), que 

se poden atopar igualmente sobre os pecíolos das follas. 

Tanto as royas como a septoriose son 

enfermidades benignas que se atoparon ocasionalmente e 

non necesitan atención particular.

  (Tetranychus urticae Koch)

Pequeno ácaro de 0,6 mm, é de cor amarela pero presenta dúas manchas negras laterais. Este 

ácaro é capaz de completar o seu ciclo biolóxico sobre o framboeseiro, mais as poboacións poden vivir 

sobre as malas herbas e colonizar posteriormente os cultivos.

As follas presentan unha descoloración característica (manchas amarelas) en presenza destes 

ácaros. 
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Manchas de septoriose nas follas

Pústulas características de roya no envés da folla



Método de mostraxe e límite de tolerancia

Estratexia de control

Observación de follas terminais ocupadas 

pola araña vermella:

*Antes da floración: 10% de follas terminais 

ocupadas. Contar 25-100 follas.

*Mediados de verán: 10-15% de follas 

terminais ocupadas. Contar 25-100 follas.

*Despois da colleita: 40-60% de follas 

terminais ocupadas. Contar 100 follas.

Actualmente é posible a loita biolóxica 

mediante ácaros depredadores (Typhlodromus pyri) 

coa condición de que o programa de tratamentos da plantación respecte estes beneficiosos.

En certas ocasións pódese observar unha colonización natural das parcelas por estes ácaros 

útiles. En caso de ser necesaria a solta, o método máis sinxelo consiste en colocar grupos de 10 a 20 

gromos con fitoseidos (de calquera cultivo) a unha altura de 90 cm, distanciados de 50 cm a 1 m na liña. 

As soltas poden efectuarse desde que as ramiñas novas  miden 35 cm, e pode ser realizado un 

tratamento acaricida cun produto neutro para os fitoseidos antes da solta para facilitar a instalación do 

depredador (evitaranse os piretroides). Unha vez instalada a loita biolóxica, convén seguir a evolución 

das poboacións do depredador e do fitófago ao longo da estación. 

En caso de ser necesaria a loita química, recoméndase seguir as seguintes indicacións:

* Non realizar tratamentos moi precoces (post-agromación) que son pouco eficaces.

* Intervir antes da floración para garantir unha situación sa ao longo da floración e da colleita.

* Controlar despois da colleita.

* Intervención en caso de superar o límite de tolerancia.

81

P
R

A
G

A
S

Distintos estados do desenvolvemento
 da araña vermella

FrambOeseiro



ERIÓFIDO DAS FOLLAS

Método de mostraxe

Anthonomus rubi  Herbst 

Método de mostraxe 

TORTRÍCIDOS

Método de mostraxe

Período de risco

 (Phyllocoptes gracilis Nalepa)

Este eriófido, pequeno ácaro de 4 patas, induce un inchado das follas con aparición de manchas 

amarelas abrancazadas. A loita raramente é necesaria.

Controlar de 50 a 100 gromos por plantación.

Límite de tolerancia: 30 % de gromos presentando síntomas de ataque. 

Este pequeno coleóptero curculiónido, de cor negra e 3-3,5 mm de lonxitude, ocasiona grandes 

danos, sobre todo nos cultivos de montaña, ao cortar os pedúnculos antes da apertura das flores.

A primeira mostraxe terá lugar cando os primeiros botóns florais se separen, e a  segunda, xusto 

antes da floración. Vixiarase particularmente os lugares frecuentemente atacados. A mostraxe 

realizarase en función do tamaño da parcela (50-100 ramas florais). 

Límite de tolerancia: as perdas económicas prodúcense a partir do 5% de inflorescencias 

cortadas.

  (Argyroploce lacunana  Denis & Schiffermüller, Cnephasia sp. )

O tortrícido marrón é o máis frecuente, pero outras especies poden provocar danos idénticos. 

Ao comezo da vexetación, as larvas atacan ás follas novas e aos botóns florais comendo os froitos 

novos e ocultándose no seu cáliz.

Observación sobre 50-100 plantas ao comezo da vexetación.

Límite de tolerancia: 5 - 10% de plantas atacadas.

Desde comezo da entrada en vexetación.
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CECIDÓMIDO DA CORTIZA

Método de mostraxe

Estratexia de control

PULGÓNS

Método de mostraxe

  (Resseliella theobaldi  Barnes)

Este pequeno mosquito ten 3-4 xeracións anuais. O primeiro voo ten lugar en maio; no entanto, 

as seguintes xeracións son as máis perigosas, porque a partir do verán aparecen as gretas de crecemento, 

onde son depositados os ovos deste insecto, dos que emerxen larvas que atacan aos tecidos que son 

colonizados deseguida por diversos fungos, o que supón o decaEmento dos talos.

Colocación de trampas de captura. A decisión de aplicar unha técnica de control débese tomar 

de acordo cos controis realizados nas trampas e no momento de máximo voo da primeira xeración. Os 

adultos son difíciles de distinguir dos doutras especies de cecidómidos. A ameaza depende da 

disposición da variedade que vai xerar gretas de crecemento que favorecen a posta.

O emprego de variedades que presentan poucas gretas de crecemento e unha sensibilidade 

baixa ás enfermidades da cortiza e dos talos constitúe un medio de loita cultural contra este insecto.

A loita química é difícil, pero o ideal sería tratar no momento 

en que se observe gran cantidade de larvas (cara a xullo), pero nalgún 

caso a colleita non o permite. As aplicacións en outono permiten 

diminuír a importancia do ataque á primavera seguinte.

Algunhas especies son vectores de virose moi graves e poden 

ocasionar grandes perdas. A súa presenza é fácil de detectar porque 

estes insectos colonizan abundantemente os gromos ou ramiñas 

novas.

Débese realizar unha mostraxe de 50 a 100 follas-gromos 

antes da floración e outro despois da colleita.
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Límite de tolerancia:

* Antes da floración: 10% de ramas ou gromos novos infectados. 

* Despois da colleita: 30% de follas ou gromos 

infectados.

 

 (Typhlocyba sp.)

As larvas e os adultos deste pequeno insecto 

provocan coas súas picaduras a aparición de pequenas zonas 

descoloridas. Os ataques poden ser espectaculares, pero a súa 

incidencia económica é pouco importante. 

 (Byturus tomentosus Kistnik malinowiec)

Coñécese como verme do framboeseiro as larvas do pequeno coleóptero Byturus tomentosus. 

Os adultos nútrense comendo os órganos florais, polo que as primeiras mordeduras obsérvanse sobre as 

flores non abertas. As postas realízanas nas flores; as larvas desenvólvense axiña e realizan unhas 

galerías no receptáculo perforando as drupas.

* Colocación de trampas brancas engomadas para 

establecer a curva do voo.

* Control visual de 50 a 100 inflorescencias. 

Límite de tolerancia:

Trampas: 5 a 10 capturas/trampa.

Control visual: 1% de órganos ocupados por 

adultos.

A loita realízase ao comezo da floración con insecticidas inhibidores do crecemento.

CICADÉLIDOS

VERME DO FRAMBOESEIRO

Método de mostraxe

Estratexia de control
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PODREMIA GRIS

Medidas para reducir a súa incidencia 

Método de mostraxe

 (Botrytis cinerea Pers. )

Trátase dun parasito facultativo amplamente distribuído en 

Galicia que afecta a todos os órganos verdes da planta, pero sobre 

todo a flores e froitos. Os síntomas non se observan sobre froitos 

inmaturos e soamente aparecen durante o almacenamento, durante 

o cal os froitos infectados vólvense brandos e aparece a típica 

podremia gris. Por tratarse dun parasito facultativo, necesita para o 

seu desenvolvemento dun soporte morto, como un pétalo seco, 

para instalarse, e logo necesita dunha ferida, caída de pétalos, para 

que o fungo penetre por esta. De todo iso deducimos que os 

períodos de maior risco para o seu ataque son os momentos en que 

se produce  algún tipo de ferida, por exemplo, á caída do pétalo e na 

colleita, continuando o seu ataque durante a conservación do froito en 

cámara.

A intensidade dos ataques dependerá da cantidade de inóculo, da persistencia das chuvias (ou 

dunha prolongada humectación da planta), do tipo de terreo (os máis propensos a Botrite son aqueles 

que son máis pesados e mal drenados) e da boa ou mala ventilación dentro da plantación.

En xeral, medidas de tipo cultural encamiñadas a obter unha mellor ventilación dentro da 

plantación e a eliminación dos restos de poda. Ademais, asegurar a existencia dun bo sistema de 

drenaxe e unha fertilización correcta e equilibrada evitan ou diminúen os riscos de ataque de Botrytis a 

froitos.

Na caída de pétalos: contar 100 froitos por hectárea.

Na colleita: contar 100 froitos por hectárea.

Desenvolvemento da podremia gris 
na zona do pedúnculo do froito



Estratexia de control

PHOMOPSE

Débense pór en práctica as medidas de tipo 

cultural antes citadas, encamiñadas a obter unha mellor 

ventilación dentro da plantación.

Non obstante, certas circunstancias como chuvias 

persistentes ou unha prolongada humectación, ademais de 

cantidade de inóculo en certos períodos (caída de pétalos e 

colleita) poden facer necesario o emprego de produtos 

funxicidas. A decisión sobre a aplicación destes produtos 

corresponde ao técnico, que o aconsellará cando sexa 

estritamente necesario.

 (Phomopsis actinidiae Henn)

Este patóxeno provoca o secado do pedúnculo dos froitos formados de novo e tamén durante 

todo o período de crecemento (provocando a súa caída). Por outro lado, tamén provoca a necrose dos 

nervios das follas, o que fai que a folla se abarquiñe polas súas beiras.
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Secado do pedúnculo dos froitos (recentemente callados e antes da colleita) causados por phomopse

Aparición da podremia gris a partir dunha ferida 
no froito



O patóxeno pasa o inverno nos restos de poda que 

quedan  no terreo.

* Durante o verán: detectar a súa presenza sobre 

follas e pedúnculos.

* En inverno: detectar a súa presenza sobre restos 

de poda.

Eliminación dos restos de poda, retirándoos fóra 

da plantación (non incorporalos por trituración ao terreo).

Esta enfermidade atópase amplamente distribuída 

na nosa Comunidade. Ao kiwi non lle causa moitos 

problemas, sempre e cando a plantación se atope en boas 

condicións e o lugar sexa o idóneo para a plantación, 

evitar zonas onde se poida producir unha retención de 

auga. Os síntomas que se observan non son específicos 

desta enfermidade: na parte aérea prodúcese un 

murchamento progresivo da planta comezando por unha 

clorose das follas, que rematan secando, así como do 

froito. Descalzando a planta pódese observar que as 

raíces, se se retira a cortiza, presentan unha coloración de cor 

marrón a negra, segundo sexa o avance da enfermidade. A nivel do colo da planta obsérvanse gretas e 

debaixo da cortiza a madeira é de cor marrón escura. Esta enfermidade provoca ao final a morte das 

plantas.

Método de mostraxe

Medidas para reducir a súa incidencia 

Phytophthora cinnamomi Rands.
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Síntomas de P. actinidiae na folla

Ennegrecemento na zona do colo causado por 
P. cinnamomi



Medidas para reducir a súa incidencia 

PODREMIA BRANCA DA RAÍZ

Medidas para reducir a súa incidencia 

Débense evitar zonas en cubeta que reteñan auga no solo, e é 

imprescindible unha boa drenaxe na explotación.

 (Armillaria mellea  Vahl.: 

Fries)

Trátase dun fungo moi polífago que afecta ao sistema 

radicular de gran número de especies froiteiras e ornamentais. Esta 

enfermidade ataca sobre todo a plantas que sofren un decaemento 

de tipo biótico ou abiótico.

Os síntomas aéreos non son específicos deste fungo e 

maniféstanse por un menor crecemento da planta, follas máis 

pequenas e cloróticas, acurtamento de entrenós e un agromo escaso.

No sistema radicular apréciase que a cortiza da zona 

infectada sepárase doadamente en tiras e que debaixo aparecen placas de micelio branco con forma de 

abano, o que dá un aspecto como de feltro que vai en sentido ascendente desde as raíces ao colo. Tamén 

se pode observar a presenza duns cordóns ramificados ou 

rizomorfos de cor marrón ou negra.

Débese evitar plantar en zonas con presenza de 

Armillaria.

Se se confirma a presenza de Armillaria, eliminar 

o antes posible a planta afectada (incluíndo o seu sistema 

radicular) e non plantar no mesmo lugar ata pasados cinco 

anos.
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Decaemento da planta afectada por 
Armillaria

Micelio debaixo da cortiza no tronco do kiwi



BACTERIAS CAUSANTES DA CAÍDA DO BOTÓN FLORAL

(Pseudomonas viridiflava Burkholder, Pseudomonas marginalis Brown)

Os problemas debidos a bacterias que causan a caída do 

botón floral comezan a observarse en primavera e 

maniféstanse os seguintes síntomas:

Sobre o botón floral, os sépalos toman unha tonalidade 

ferruxinosa que evoluciona a unha necrose marrón aceitosa 

responsable da podremia e caída do botón afectado.

En estados fenolóxicos máis avanzados obsérvanse os 

pétalos marróns, continuando este murchamento cara ao 

interior da flor, o que provoca a putrefacción branda do xineceo 

e a conseguinte caída do botón floral. Púidose observar que 

nalgúns casos o botón afectado permanece durante longo 

tempo unido ao pedúnculo sen caer, ata que  seca totalmente.

Nas follas preséntanse dous tipos distintos de manchas: 
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Danos das bacterias no botón floral



Meloidogyne hapla Chitwood

Medidas para reducir a súa incidencia 

Estes parasitos, invisibles a simple vista, atacan á 

planta e penetran polas raíces en forma de larva. Como 

consecuencia do seu ataque as raíces malfórmanse, e 

fórmanse numerosos nódulos, tanto nas raíces principais 

como nas secundarias. 

Os danos máis graves prodúcense sobre plantas 

novas.

Como medidas preventivas:

Débese realizar unha análise previa á plantación e evitar plantar en zonas onde antes houbo 

nematodos desta especie.

Ademais, deberanse examinar as plantas procedentes do viveiro para confirmar que se atopen 

libres de nódulos nas raíces.

En caso de necesidade, se o técnico o aconsella, poderíanse realizar tratamentos nematicidas.

unhas, pequenas, angulosas, necróticas e rodeadas dunha beira clorótica, que non evolucionan; e 

outras, mouras, que comezan desde a beira do limbo e alcanzan a toda a folla e provocan  a súa caída.

Cando aparecen os botóns florais hai que observar a aparición de síntomas en 50 a 100 botóns 

florais por hectárea.

Límite de tratamento: 5% dos botóns afectados.

Método de mostraxe

92

Deformacións producidas por M. hapla nas raíces



HORTÍCOLAS

Ceb ol a E a L Lo





CEBOLA E ALLO
E

N
F

E
R

M
ID

A
D

E
S

MILDEU

Método de mostraxe

BOTRITE 

Método de mostraxe

SCLEROTINIA

 (Peronospora schleideni Unxer)

Nas follas novas aparecen unhas manchas alongadas que se cobren dun feltro violáceo. As 

partes atacadas amarelecen e posteriormente secan.

As plantas novas morren axiña.

O tempo cálido e húmido favorece o desenvolvemento desta enfermidade.

2
Semanalmente observarase en 25 puntos cada 1.000 m  a presenza de síntomas confirmados. 

Os tratamentos empezan cando as condicións climáticas resultan favorables ao 

desenvolvemento do patóxeno (chuvias repetidas e alta humidade relativa), renovándose a quendas de 

7-14 días en relación á persistencia do produto e a evolución climática.

(Botrytis sp.)

Provoca manchas foliares características, de cor branca e 2-3 mm, que acostuman ser máis 

numerosas na extremidade das follas máis vellas.

A enfermidade aparece en rodais húmidos,  densos, con orballo e temperaturas temperadas. As 

temperaturas medias deben superar os 8º C e as humidades deben ser superiores ao 80 % durante varios 

días para que teña lugar a infección.

2
Observar semanalmente en 25 puntos cada 1.000 m  a presenza de síntomas confirmados.

Límite de tolerancia: no caso de condicións climáticas favorables aconséllase intervir contra a 

infección floral cando aparecen os primeiros síntomas.

Ataca ao sistema radicular, desenvólvese necrotroficamente en raíces e  invade con podremia 

branca as follas. Estes bulbos producen un feltro no que se atopan inseridos un gran número de 

esclerocios. Externamente, as follas máis vellas amarelecen e posteriormente secan e caen.

95



MOSCA DA CEBOLA

Método de mostraxe

TRIPS

Método de mostraxe

ELATÉRIDOS

 (Phorbia sp.  Syn:  Delia sp. )

As plantiñas de cebola nacidas de semente murchan e morren; os bulbos de reprodución das 

cebolas amosan síntomas análogos. As follas de renovo pódense sacar doadamente e poden podrecer na 

base. As cebolas atacadas convertense nunha masa podrecida e cheirenta e obsérvanse unha ou varias 

larvas abrancazadas.

Os adultos son de cor gris amarelada e algo maiores que unha mosca doméstica. As larvas son 

brancas.

2 Observar semanalmente 25 puntos cada 1.000 m .

Límite de tolerancia: presenza de insectos

  (Thrips tabaci  Linderman )

A causa das picaduras das larvas e dos adultos, as follas toman unha cor prateada moi 

característica. Cando o ataque é moi forte, as follas amarelecen e desecan provocando o murchamento e 

morte das plantas infectadas. 

Os adultos varían da cor amarela a café escuro e miden ata 2 mm.

2 Observar semanalmente 25 puntos cada 1.000 m e anotar a presenza de trips.

Son coleópteros da familia dos elatéridos, cuxas especies máis nocivas pertencen ao xénero 

Agriotes: Agriotes obscurus L., Agriotes sputator L., Agriotes lineatus L. Atacan aos bulbos e producen 

galerías que, a miúdo, levan consigo unha podremia. En determinadas zonas chegou a converterse 

nunha praga moi importante.
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Método de mostraxe

VERMES GRISES

Método de mostraxe

2
Observar semanalmente en 25 puntos cada 1.000 m  a presenza de insectos. 

Monitoreos específicos enterrando 4 vasos por hectárea.

Límite de tolerancia: presenza do insecto.

 Son insectos pertencentes á familia dos noctuidos , xénero Agrotis. As eirugas devoran as partes 

aéreas das plantas durante a noite, mentres que permanecen no chan ou baixo as follas secas durante o 

día.

2
Observar semanalmente 25 puntos cada 1.000 m , e anotar a presenza de insectos.

Límite de tolerancia: infestacións larvarias xeneralizadas en pleno campo.
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HERNIA OU POTRA DA COL

Medidas para reducir a súa incidencia 

Método de mostraxe

MILDEU DA COL

Método de mostraxe

 (Plasmodiophora brassicae Wor)

As raíces das plantas atacadas malfórmanse e dan lugar a inchazóns de dimensións variables e, 

moi importante!, sen galerías interiores. A parte aérea desenvólvese incompletamente e murcha durante 

os períodos cálidos (veráns).

As esporas deste fungo, que se atopan no solo penetran polas raíces a través dos pelos 

absorbentes. 

A enfermidade vese favorecida por unha forte humidade e unha reacción ácida do solo.

Aconséllase realizar rotación de cultivos, evitando o cultivo repetido de crucíferas.

2
Observar semanalmente en 25 puntos cada 1000 m  a presenza de síntomas confirmados.

 (Peronospora brassicae Gäum)

O fungo é perigoso desde a nacencia das plántulas e 

acostuma ser frecuente nos anos húmidos. Produce manchiñas 

amarelas e angulosas na cara, que no envés se corresponden coa 

eflorescencia de cor branca. Se non se controla pode provocar a 

morte da plantiña.

2
Observar semanalmente en 25 puntos cada 1.000 m  a 

presenza de síntomas confirmados.

Límite de tolerancia: presenza do patóxeno no caso de 

ataque temperán.

Crucíferas
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FALSA POTRA DA COL

Medidas para reducir a súa incidencia 

PULGUIÑA DA COL

Medidas para reducir a súa incidencia 

Método de mostraxe

  (Ceuthorrhynchus pleurostigma Marsch)

Este insecto curculiónido, de cor gris moura, ocasiona danos nas raíces das crucíferas. A femia 

realiza a posta na cortiza da parte superior das raíces, no fondo de pequenas cavidades que perfora co 

seu rostro. 

Por efecto das substancias segregadas durante a posta e a continuación polas larvas, os tecidos 

próximos fanse máis grosos e forman bugallas máis ou menos redondeadas, que se poden confundir cos 

síntomas orixinados pola “Hernia da Col”.

Eliminar plantas con presenza de bugallas antes do transplante.

 (Phyllotreta sp.)

Trátase de pequenos coleópteros de entre 2 e 4 mm de lonxitude que se caracterizan polos saltos 

que dan grazas ao desenvolvemento dos seus fémures posteriores. Acostuman ter cores metálicas ou 

negra brillante, e presentan algunhas especies unha banda lonxitudinal amarela. En estado adulto 

aliméntanse do parénquima das follas e producen gran cantidade de pequenos buratos. As larvas poden 

causar danos ao alimentarse das raíces. Como consecuencia dos seus  ataques os sementeiros poden ser 

totalmente destruídos. 

Convén favorecer un crecemento rápido das plantiñas. 

2
Observar semanalmente en 25 puntos cada 1.000 m  a presenza de pulguiñas.

Límite de tolerancia: intervir á aparición de adultos nas primeiras horas da mañá.
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BOLBORETA DA COL

Método de mostraxe

MOSCA DA COL

Medidas para reducir a súa incidencia 

 (Pieris brassicae L.)

As súas eirugas aliméntanse das follas da col e 

doutras crucíferas. Poden ter 2 ou 3 xeracións anuais. Os 

adultos caracterízanse polas súas ás de cor branca con 

pequenas manchas negras; as larvas, pola súa parte, son de 

cor verde agrisada e presentan tres liñas lonxitudinais 

amarelas e manchiñas negras sobre todo o corpo. 

Observar semanalmente en 25 puntos cada 1.000 
2

m  a presenza de larvas.

Límite de tolerancia: intervir sobre larvas dos 

primeiros estados.

 (Phorbia sp. Syn. Delia sp.)

Trátase do díptero máis importante das crucíferas 

cultivadas. Pode ter tres xeracións ao ano desde a 

primavera ao outono.

Ataca ás raíces, destruíndoas interiormente. Como 

consecuencia disto, as plantas deixan de crecer e as súas 

follas murchan e acaban por secar.

Pode obterse unha limitación dos danos 

sementando ou plantando o antes posible coles temperás. 

Outra posibilidade consiste en non plantar ata despois de 

rematar o primeiro voo.
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Método de mostraxe

PULGÓN FARIÑENTO DA COL

Método de mostraxe

2
Observar semanalmente en 25 puntos cada 1.000 m  a presenza da mosca.

Límite de tolerancia: presenza destes dípteros.

 (Brevicoryne brassice L.)

Trátase dun pulgón abrancazado, nocivo sobre todo en veráns cálidos e secos, que forma 

colonias máis ou menos abundantes en ambas caras das follas. As partes atacadas descolóranse e 

abarquiñan.

As plantas novas poden estar fortemente insectadas, o que lles impide o crecemento normal.

2
Observar semanalmente en 25 puntos cada 1.000 m  a presenza de pulgóns.

Límite de tolerancia: 10% das plantas con colonias; se se manifestasen casos de virose, o límite 

de intervención redúcese ao 1% de plantas con colonias.
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L e I TU GA





SCLEROTINIA SPP.

Medidas para reducir a súa incidencia

Método de mostraxe

A  leituga pódese ver afectada por dúas especies do 

xénero Sclerotinia que se diferencian polo tamaño dos 

esclerocios :

-Sclerotinia minor: patóxeno específico da leituga, 

os seus esclerocios teñen un tamaño de 2 mm ou menos. 

-Sclerotinia sclerotiorum: posúe esclerocios de 3 

mm ou maiores, e é unha especie polífaga.

Trátase dun fungo do solo que ataca á leituga a 

nivel do colo. Pode destruír as plántulas novas, aínda que 

os danos máis frecuentes teñen lugar no momento da formación 

do corazón da leituga. As leitugas illadas presentan un porte lacio e un eciolamento xeral das follas sen 

cambiar de cor; despois, a totalidade da planta murcha. Ao levantar estas plantas constátase, ao realizar 

unha sección na zona do colo, a existencia dunha podremia húmida que se corresponde co nivel da parte 

superior do solo. Na base dos nervios centrais e sobre as follas baixas desenvólvese un micelio branco. 

Ademais, nas zonas onde se observaron os primeiros ataques fórmanse pequenos órganos, primeiro 

brancos e despois negros, que son os esclerocios.

Factores favorables para o desenvolvemento desta enfermidade son temperaturas de 18 a 20 ºC, 

aínda que se pode desencadear desde os 10 ºC. A humidade alta a nivel do colo das plantas favorece 

tamén o seu desenvolvemento, non así a auga, que pode ser nefasta para esta patoloxía.

- Limitar as regas e as fertilizacións nitroxenadas. 

- Eliminar as plantas afectadas.

- Realizar rotacións amplas, volteo do solo e evitar os excesos de humidade no colo da planta.

Observación da súa presenza en follas.
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Límite de tolerancia: aparición dos primeiros síntomas.

 (Bremia lactucae Regal)

Os ataques de mildeu (enfermidade causada polo 

fungo Bremia lactucae) son xeralmente graves e poden 

comprometer a colleita.

Esta enfermidade provoca sobre a cara superior das 

follas manchas inicialmente claras e despois amarelas, 

delimitadas polos nervios secundarios. Na cara inferior do 

limbo da folla obsérvase unha peluxe abrancazada 

poeirenta. Sobre as plántulas, se o ataque é forte, as 

frutificacións do fungo invaden as dúas caras dos 

cotiledóns, sen descoloración aparente. Os danos máis frecuentes 

obsérvanse en outono e na primavera. A intensidade destes é función da precocidade do ataque, da 

rapidez do ciclo e da importancia do inóculo.

A infección ten lugar con presenza de auga líquida e unha temperatura de 15 ºC durante 2-3 horas. 

O período de incubación ten unha duración entre 5-10 días, 

ao remate dos cales aparecen os síntomas.

- Reducir as regas e as fertilizacións nitroxenadas no 

momento de risco elevado. 

Observación da súa presenza en follas.

Límite de tolerancia: aparición dos primeiros 

síntomas cando existan condicións favorables para o 

desenvolvemento da enfermidade.

MILDEU

Medidas para reducir a súa incidencia

Método de mostraxe
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PODREMIA GRIS

Medidas para reducir a súa incidencia

Método de mostraxe

 (Botrytis cinerea Pers.)

Botrytis cinerea é un fungo moi polífago, que se 

desenvolve especialmente baixo condicións de higrometría 

elevada e persistente. A infección comeza sobre restos 

vexetais que permanecen adheridos ás partes verdes e que ao 

caer producen pequenas lesións a partir das cales se estende 

o patóxeno.

A leituga é especialmente sensible á enfermidade a 

nivel do colo das plantas novas e cando o corazón xa está 

formado.

O síntoma característico é a aparición dunha masa 

agrisada sobre os órganos afectados, que pode atacar ás novas plántulas desde 

o seu nacemento, e desenvólvese un micelio branco agrisado parecido a unha tea de araña. Se a 

enfermidade progresa, pode levar a murchar totalmente a planta.

As contaminacións poden producirse entre 0 e 35 ºC, aínda que a enfermidade se ve favorecida 

por temperaturas frescas (5-18 ºC) e, como xa foi referido, por unha forte humidade ambiente.

- Limitar as regas e as fertilizacións nitroxenadas. 

- Eliminar as plantas afectadas.

Observación da súa presenza en follas.

Límite de tolerancia: aparición dos primeiros síntomas.

109

LeITUGA
E

N
F

E
R

M
ID

A
D

E
S

Forte ataque de podremia gris



PULGÓNS

Medidas  para reducir a súa incidencia

Método de seguimento

Método de mostraxe

TRIPS

Estes insectos chupadores causan danos pola súa acción directa sobre a planta, ralentizando o 

crecemento, pola súa presenza no corazón, que deprecia o produto, e por un efecto secundario moi 

grave que é a transmisión do virus. Entre as especies máis frecuentes están Myzus persicae e 

Macrosiphum euphorbiae.

- Colocación de malla antipulgóns nos túneles e invernadoiros. 

- Colocación de trampas cromotrópicas amarelas.

Observar a presenza de pulgóns desde que se comeza a formar o corazón.

2
Facer unha mostraxe semanalmente en 25 puntos cada 1.000 m  de cultivo e observar a súa 

presenza en 10 plantas. 

Límite de tolerancia:  presenza de pulgón.

 (Frankliniella occidentalis Pergande)

Tamén denominado “Trips das flores”, aparece en España 

desde os anos 80, ataca a diferentes cultivos, non só hortícolas 

senón tamén ornamentais, froiteiras de óso e viñedo. 

Desenvólvese tanto baixo cuberta como ao aire libre e  

establécese nas dúas caras das follas pero habitualmente no envés.

Sobre outros cultivos hortícolas, os danos máis graves 

prodúcense durante a posta e como consecuencia das picaduras de 

alimentación, pois inxecta unha saliva tóxica que ocasiona 

manchas e deformacións nos órganos atacados. Na leituga, estes danos ligados aos trips son xeralmente 

pouco importantes, pero en caso de fortes ataques pódese producir un desprendemento da epiderme, 
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tomando as follas afectadas un aspecto prateado acompañado de dexeccións, o que pode  tamén causar 

nestas condicións unha deformación da planta. No entanto, a maior gravidade deriva de que 

Frankliniella occidentalis é recoñecido como vector do TSWV, virus do bronceado do tomate, que pode 

afectar gravemente á leituga.

- Colocación de malla anti-trips nos túneles e invernadoiros. 

- Colocación de trampas cromotrópicas azuis.

2
Semanalmente faise a mostraxe a 25 follas cada 1.000 m  de cultivo, cóntase o número de formas 

móbiles e obsérvanse  tamén os primeiros danos.

Límite de tolerancia: desde o transplante ao comezo da formación do corazón, cando existan 

máis de 1 a 3 trips por planta. Despois de comezar a formación do corazón, se existen de 10 a 25 trips por 

planta.

Con problemas de TSWV: tratar a presenza de trips.

 (Liriomyza trifolii  Burgess)

Este pequeno díptero, moi polífago, desenvólvese sobre 

diferentes cultivos hortícolas (feixón, tomate, cogombro, berenxena, 

pemento, etc.).

Os danos ocasionados sobre a leituga son esencialmente 

provocados por adultos coas súas picaduras de alimentación, 

producen cráteres ben delimitados, e na ovoposición, provocan unha 

rápida necrose das follas e vías de penetración doutros organismos 

patóxenos. As galerías (minas) realizadas polas larvas ao introducirse 

no parénquima foliar son estreitas, longas e sinuosas, e localízanse sobre todo nas follas adultas; 

producen unha depreciación comercial das plantas afectadas ao ser comercializadas polas follas. 

Medidas para reducir a súa incidencia

Método de mostraxe

MINADOR

111

LeITUGA
P

R
A

G
A

S

Larva do minador



Medidas para reducir a súa incidencia

Método de mostraxe

NOCTUIDOS

Medidas para reducir a súa incidencia

Método de mostraxe

- Colocación de trampas cromotrópicas amarelas.

2
Observar cada 1.000 m , en 20 puntos, 5 follas a nivel da última folla desenvolta e anotar a 

presenza dos primeiros danos, picaduras nutricionais, primeiras minas ou adultos. 

Límite de tolerancia: presenza dos primeiros adultos, picaduras nutricionais ou primeiras minas.

Os danos máis importantes son debidos ás larvas 

denominadas “vermes grises”, que pertencen a dúas especies: 

Agrotis ipsilon e Agrotis segetum. En viveiros e plantacións novas 

seccionan o colo e comen as follas novas (que poden murchar no 

lugar), e poden levar á desaparición completa da planta nunha 

noite; sobre plantas de máis idade aliméntanse de parte das follas 

ou da súa totalidade. Estas larvas deixan numerosas dexeccións 

negras, pero é difícil atopalas debido a que a súa actividade é 

nocturna, abandonan as plantas ao amencer para enterrarse a 

poucos centímetros no solo ou baixo o terrón.

Ademais dos ataques dos vermes grises, existen tamén danos producidos por larvas defoliadoras 

que se alimentan das follas. Trátase, entre outras, de Autographa gamma, cuxa actividade é nocturna.

-Colocación de trampas de feromonas sexuais.

2
Semanalmente observar 25 follas cada 1.000 m , co fin de detectar os primeiros danos nas 

plantas, a presenza de formas móbiles e eirugas.

Límite de tolerancia: existencia dos primeiros danos ou eirugas.
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OÍDIO

Método de mostraxe

ROYA (FERUXE) DO FEIXÓN

 (Erysiphe polygoni DC)

Trátase dun parasito moi polífago que pode atacar ao chícharo, feixón, tomate, etc.

Esta enfermidade é facilmente recoñecible, pois os órganos atacados (follas e vaíñas) 

recóbrense dunha eflorescencia fariñenta abrancazada. Como consecuencia do seu ataque, as partes 

afectadas desenvólvense menos, vólvense amareladas e secan. Cara a finais de verán pódense observar, 

no interior do micelio, os cleistotecios, que son pequenos corpos redondeados, ao principio amarelos e 

despois marrón escuros, perfectamente detectables a simple vista.

Seguimento semanal, observación da súa aparición e presenza en follas.

 (Uromyces appendiculatus Pers.)

Trátase dunha roya autoica, é dicir, que efectúa todo o seu ciclo no mesmo hóspede. Ataca sobre 

todo ás plantas que se atopan situadas en lugares pouco ventilados.

Os síntomas característicos da súa presenza consisten na aparición de manchas cloróticas en 

follas, talos e incluso en vaíñas, manchas que se estenden e se fan confluentes. No interior destas xorden 

pústulas de cor parda (uredosoros), nun principio, e moura (teleutosoros) máis adiante,  desprenden un 

po abundante, o cal ás veces mancha toda a planta.
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Método de mostraxe

PODREMIA GRIS

Seguimento semanal, observación da súa aparición e presenza en follas.

  (Botrytis cinerea Pers.)

Trátase dun patóxeno facultativo que se desenvolve en condicións de elevada e persistente 

humidade e que ataca a flores, follas e froitos. A infección ten lugar sobre restos vexetais senescentes 

que permanecen adheridos ás partes verdes; posteriormente, ao caer estes restos prodúcense 
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microlesións que provocarán que se propague o fungo ao interior do vexetal, destruíndoo. 

O síntoma característico é a aparición dunha masa agrisada sobre os órganos afectados.

Seguimento semanal, observando a súa aparición e presenza.

Método de mostraxe
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PULGÓN NEGRO DO FEIXÓN

Método de mostraxe

PULGÓN VERDE

 (Aphis  fabae Scop.)

É un dos pulgóns máis polífagos, e coñécese co nome 

común de “pulgón negro das fabas”. O adulto áptero caracterízase 

polo seu corpo gordecho, duns 2 mm de longo e dunha cor negra 

mate a verde escura.

Ataca a diferentes cultivos: remolacha, faba, feixón, pataca, 

cenoria, etc.

De ciclo dioico, os hóspedes primarios son Evonymus, 

Viburnum e Philadelphus. Este pulgón invade todos os órganos da 

planta e altera o crecemento desta. Ademais, as flores abortan baixo 

o efecto da toxicidade da súa saliva. Produce melaza sobre a que se 

desenvolve fumaxina, pero non abarquiña as follas. É transmisor de virus.

2
Facer a mostraxe semanalmente en 20 puntos cada 1.000 m  de cultivo; hai que observar 5 follas 

a nivel da última folla ben desenvolta co fin de determinar a porcentaxe de gromos novos atacados. 

Límite de tolerancia: máis do 50% das follas con presenza de pulgón.

 (Myzus persicae. Sulz.)

Trátase dun áfido cosmopolita e moi polífago, de cor 

verde a verde amarelada cando é áptero. Os adultos alados 

teñen unha mancha negra sobre o abdome verde; o tórax é 

negro e ten dous longos pares de ás translúcidas. 

É un pulgón holocíclico dioico univoltino. Os seus 

hóspedes primarios son o melocotoeiro ou ameixeira e os 

secundarios son, sobre todo, as plantas herbáceas anuais.

Os danos que provoca son ocasionados ao picar-
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chupar os órganos das plantas e polo tanto provoca tanto danos directos como indirectos. Como 

consecuencia das picaduras prodúcese un abarquiñado das follas e gromos (tamén pode atacar a flores e 

froitos). 

Os danos indirectos son consecuencia da súa capacidade de transmitir virose.

2
Facer a mostraxe semanalmente en 20 puntos cada 1.000 m ; hai que observar 5 follas a nivel da 

última folla ben desenvolta e determinar a porcentaxe de follas novas atacadas.

Límite de tolerancia: máis do 50% das follas con presenza de pulgón.

 (Frankliniella occidentalis Pergande)

É unha especie polífaga de orixe americana que ataca a diversos 

cultivos hortícolas, ornamentais, froiteiras de óso e viñedo. A súa 

dispersión no noso territorio foi moi rápida.

Este trips vive preferentemente nas flores, aínda que tamén 

sobre xemas, gromos e froitos, tanto en invernadoiro como ao aire 

libre, e establécese nas dúas caras das follas pero habitualmente no 

envés.

Os danos máis graves son debidos ás feridas de posta. A inxesta 

de alimento causa danos, non tanto polas picaduras como pola saliva 

que inxecta e que provoca toda unha serie de reaccións no vexetal: os 

tecidos sobre os que o trips se está alimentando adquiren un aspecto 

plúmbeo e quedan marcados de manchiñas, e os pétalos decolóranse. 

As infestacións poden tamén levar consigo unha grave deformación das plantas hóspede.

Capturas en trampas cromotrópicas.
2

Semanalmente, en 25 follas cada 1.000 m  de cultivo, contar o número de formas móbiles e 

Método de mostraxe

TRIPS
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observar os primeiros danos.

Límite de tolerancia: máis de 10 formas móbiles por folla.

 (Liriomyza trifolii Burgess)

Trátase dun díptero minador moi polífago que se 

desenvolve sobre cultivos hortícolas como feixón, tomate, 

cogombro, pemento, etc.

A femia perfora a epiderme co seu ovopositor; 

despois da emerxencia, as larvas comezan a realizar as 

características galerías repartidas por toda a superficie da 

folla, co que se reduce a función fotosintética. Ademais, os 

adultos, coas súas picaduras de alimentación e 

ovoposición, provocan vías de penetración doutros 

organismos patóxenos.

Os síntomas máis característicos son as galerías (minas) realizadas polas larvas ao introducirse 

no parénquima foliar, galerías que son estreitas, longas e sinuosas.

Utilización de trampas cromotrópicas para a captura de adultos.
2

Semanalmente, en 20 puntos cada 1.000 m , hai que observar 5 follas a nivel da última folla ben 

desenvolta e anotar a presenza de picaduras nutricionais, primeiras minas ou adultos. 

Límite de tolerancia: presenza dos primeiros adultos, observación de picaduras nutricionais ou 

primeiras minas.

 (Trialeurodes vaporariorum  Westw)

Trátase dunha praga polífaga e cosmopolita que pode atoparse nos cultivos de invernadoiro, 

pero que tamén ataca aos cultivos hortícolas ao aire libre. Os máis afectados son tomate, cogombro, 

MINADOR

Método de mostraxe

MOSCA BRANCA
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feixón, etc.

Os adultos viven no envés das follas e realizan a 

posta  nas follas máis novas, que recobren cun po céreo. 

Os ovos son brancos ao principio e despois escurecen. As 

larvas segregan melaza que provoca a aparición de 

fumaxina.

Os síntomas máis característicos son a abundante 

presenza de melaza e fumaxina e o amarelado e a posterior 

caída das follas como consecuencia das picaduras das 

larvas sobre estas.

Capturas en trampas cromotrópicas.
2

Observar semanalmente en 20 puntos cada 1.000 m  5 follas a nivel da última folla ben 

desenvolta e anotar o número de adultos por folla.

Límite de tolerancia: presenza dun adulto por folla.

 (Tetranychus urticae  Koch)

Este ácaro é extremadamente polífago. O seu ataque é moi temible na vide, feixón, cogombro e 

outras moitas plantas leñosas e herbáceas.

Os danos son producidos directamente e son debidos ás picaduras de nutrición; como 

consecuencia diso, as follas toman un aspecto prateado e despois secan. En caso de grandes poboacións, 

as plantas poden morrer.

Por outra parte, as teas de araña poden cubrir os órganos da planta e dificultar o seu 

desenvolvemento. Estes danos son temibles en invernadoiro, onde as colonias deste ácaro, que pode 

chegar a ter de 6 a 7 xeracións en verán, poden chegar a densidades moi elevadas.

A diseminación efectúase a curta distancia polo chan, por transporte sobre obxectos e persoas 

Método de mostraxe
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Colonias de T. urticae onde
 se observan as teas que forman

Femia de fitoseido alimentándose
 de araña vermella

ou polo vento mediante un fío de seda.

Detección dos primeiros síntomas en plantas.
2Observar semanalmente en 20 puntos cada 1.000 m  5 follas a nivel da última folla ben 

desenvolta e anotar a presenza de formas móbiles de araña vermella e de fitoseidos. 

Límite de tolerancia: cando a relación de fitoseido/araña é menor de 1/10.

Método de mostraxe 
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MILDEU DA PATACA

Método de mostraxe

 (Phytophthora infestans (Mont) de By.)

É unha da enfermidades máis graves que afectan á pataca. Nas follas, o mildeu causa amplas 

manchas, inicialmente amareladas e despois pardas e difuminadas; o centro deseca axiña mentres que, 

se as condicións son favorables, o contorno queda claro na cara superior e cuberto dunha eflorescencia 

abrancazada na inferior. As plantas moi afectadas vólvense pardas e desecan pouco a pouco.

Os tubérculos contamínanse polos conidios formados nas follas, que penetran nos tubérculos 

polas lenticelas e especialmente polos ollos, e produce no seu desenvolvemento amplas manchas 

difusas, pardas e irregulares, que acadan o interior da polpa. As partes atacadas permanecen firmes, de 

aí a denominación de podremia seca.

Para o control do mildeu requírese unha estación meteorolóxica que indique en todo momento a 

temperatura e a humidade relativa (esta estación estará na propia plantación ou o máis próxima 

posible). Empréganse dous sistemas para determinar o primeiro tratamento (en ambos se comezará 

cando o cultivo alcance o 50 % de emerxencia):
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Síntoma de mildeu no tubérculo Síntoma de mildeu na folla Síntoma de mildeu nas ramas



eiro1   Sistema.- O inicio da enfermidade prognostícase de 7 a 14 días despois de que o índice 

acumulado chegue a 18-20. O índice calcúlase mediante a seguinte táboa:

2º Sistema .- Predí o comezo da enfermidade de 7 a 14 días despois do rexistro de 10 días 

consecutivos de chuvia favorable.

Considérase día de chuvia favorable cando:

a.- A temperatura media dos 5 días precedentes é 25'5 ºC

a.a.- Se a temperatura media do 5º día é 25'5ºC, comeza a contar

a.b.- Se a temperatura media do 5º día é 7'2ºC, non se inclúe este día no conteo, e non 

comeza a contar

b.- O total da chuvia caída nos 10 días precedentes é 30 mm. 
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NEGRÓN DA PATACA

Método de mostraxe

Período de risco

Medidas  para reducir a súa incidencia 

Rhizoctonia solani Kühn

 (Alternaria solani (Ell. e Mart.) Sor)

Esta enfermidade ataca a follas e tubérculos. Nas follas provoca manchas redondeadas ben 

delimitadas, escuras e con aneis concéntricos. Os órganos, cando sofren un forte ataque, desecan.

Nos tubérculos, o ataque de Alternaria recoñécese pola presenza de manchas pardas, 

claramente fundidas e pouco visibles na época da colleita. Baixo estas manchas os tecidos están 

podrecidos, pero soamente a escasa profundidade.

O comezo da mostraxe para a detección temperá 

de Alternaria comeza 40-50 días despois da emerxencia. 

Observaranse 10 follas situadas na metade inferior da 

planta (descartaranse as mortas) en 10 zonas da 

plantación, e contarase o número de follas con síntomas 

temperáns de Alternaria. 

40-50 días despois da emerxencia.

O mellor é elixir cultivares menos susceptibles ao ataque de Alternaria.

Este parasito ataca ás xemas aínda enterradas dos ollos e ás raiciñas, e provoca a aparición de 

profundas manchas pardas que producen axiña a descomposición destes órganos. Ademais, o talo 

subterráneo presenta un apardazado en toda a súa periferia, mentres que as follas amarelecen ou 

adquiren unha tonalidade violeta. En períodos húmidos, o fungo invade a base dos talos aéreos e forma 

unha fina vaíña abrancazada que, a modo de tea de araña, ascende a uns centímetros do chan, de xeito 

que o talo remata murchando.
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Método de mostraxe

FUSARIUM

Método de mostraxe

En presenza de síntomas como os descritos, recoller unha mostra de terra e planta e enviar ao 

laboratorio para a súa confirmación.

 (Fusarium solani  (Mart.) Sacc.)

Varias especies de fungos do xénero Fusarium provocan 

diferentes problemas nas patacas: murchamento na planta, 

podremia seca de tubérculos na almacenaxe e podremia do 

tubérculo nai sementado. Ademais de Fusarium solani, outras 

especies implicadas nestes problemas son Fusarium oxysporum e 

Fusarium sambucinum. Todos eles son fungos de solo.

Nos murchamentos producidos por Fusarium aparece un 

amarelado das follas inferiores da pataca, amarelado que precede a 

un murchamento. Ás veces o efecto da infección preséntase nas 

plantas lentamente, de xeito que estas van sucumbindo 

gradualmente.

Por outra parte, pode aparecer unha podremia na cortiza da 

parte subterránea do talo. Os tecidos leñosos do talo toman unha cor 

variable de amarela a marrón, e normalmente esa descoloración vai 

avanzando de abaixo a arriba, sendo máis acusada nos nós.

Tanto o clima cálido como a humidade e a rega favorecen o 

desenvolvemento da enfermidade na parte aérea.

En presenza de síntomas como os descritos, hai que recoller 

unha mostra de terra e planta e enviar ao laboratorio para a súa 

confirmación.
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VIROSES

As enfermidades víricas da pataca forman un dos grupos máis importantes do conxunto das que 

afectan a este cultivo e causan perdas económicas aos agricultores.

Os virus na pataca reducen o vigor das plantas e a posibilidade de empregar os tubérculos como 

semente, porque estes patóxenos perpetúanse nos tubérculos, sendo importante considerar que as 

plantas da pataca poden ser portadoras de virus sen presentar síntomas.

Aínda que os virus pódense transmitir de moitos xeitos diferentes, ademais de pola semente que 

é a vía máis importante de propagación, os principais vectores que transmiten os virus son os áfidos ou 

pulgóns, entre os cales, como transmisores de virose na pataca, destacan:

- - Myzus persicae

- Aulacortum solani

- Macrosiphum euphorbiae

- Aphis nastutii

Outras vías de propagación dos virus son os cicadélidos ou medios mecánicos como os 

elementos de corte usados na tallada da semente, a maquinaria ou incluso a frición natural dunhas 

plantas contra outras no campo.
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Os virus detéctanse por seroloxía coa utilización da técnica ELISA (enzyme-linked 

immunosorbent assay).

- Plantar soamente semente certificada.

- Control de pulgóns e cicadélidos.

- Manter limpo, de malas herbas, o cultivo.

En canto ás medidas de control das enfermidades víricas podemos dicir que non existen 

métodos curativos, xa que calquera substancia que actuara contra o virus faríao tamén contra a propia 

planta,  polo que a única forma posible de loita é evitar a súa aparición ou propagación.

Medidas obrigatorias para reducir a incidencia

Método de control
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PULGÓNS DA PATACA

Método de mostraxe

ESCARAVELLO DA PATACA

Varias especies de pulgóns poden desenvolverse sobre as 

follas da pataca. Directamente non acostuman ocasionar danos 

apreciables, pero algunhas especies son moi perigosas 

indirectamente, xa que son vectores de enfermidades producidas 

por virus.

Seleccionar 10 zonas na plantación; en cada zona elixir 5 

plantas en filas diferentes, seleccionar 1 folla da parte media e 

contar o número de pulgóns (alados e sen ás). O número de follas 

examinadas por plantación será de 50. Ao final da estación, como 

as follas baixas están senescentes, facer unha mostraxe dun total de 

3 follas verdes e 2 senescentes de 5 plantas diferentes por zona.

Opcionalmente, poderanse instalar trampas engomadas 

amarelas ou trampas amarelas de auga, e contar semanalmente as 

capturas existentes, o cal contribúe á detección do pulgón. 

Límite de tolerancia: desde que agroma ao inicio da 

tuberización, 2 pulgóns por folla. Desde a tuberización ata dúas 

semanas antes da morte do talo, 4 pulgóns por folla. Dentro das 

dúas semanas da morte do talo, 10 pulgóns por folla.

  (Leptinotarsa decemlineata Say)

Trátase dun defoliador de solanáceas que produce uns danos  moi espectaculares ao devorar, 

principalmente as larvas, a parte aérea. Os adultos tamén se alimentan das plantas pero o dano 

ocasionado é menor.
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O insecto adulto é un coleóptero que mide de 10 a 11 mm 

de lonxitude. O máis característico son os seus élitros, formados 

por bandas alternativas negras e amarelas. En estado de larva pasa 

por catro estadios de desenvolvemento, e presenta, en todos eles, 

unha coloración avermellada máis ou menos escura pero con dúas 

bandas de pequenas placas dorso-laterais negras, cor que tamén 

presentan a cabeza e as patas. As larvas do primeiro estadio miden de 

1,5 a 2 mm de lonxitude, mentres que no seu último estadio de 

desenvolvemento miden de 11 a 12 mm.

Realizarase semanalmente sobre 5 talos en 5 sitios diferentes 

a través das filas da plantación (contaranse, en total, 25 talos por 

plantación). Contar o nº de adultos, larvas pequenas (1 e 2 estadio), 

larvas grandes (3 e 4 estadio) en cada un dos talos. Considerarase a 

seguinte escala:

Límite de tolerancia: Adulto:    = 0,5/talo; Larva E1-E2:    = 

4/talo; Larva E3-E4:     = 1,5/talo; % defoliación:     = 10-15/talo

Método de mostraxe
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TRAZA DA PATACA (TIÑA)

Medidas para reducir a súa incidencia

Método de mostraxe

  (Phthorimaea operculella  Zell.)

A traza da pataca é un lepidóptero dunha lonxitude comprendida entre 7 e 9 mm, que pon ovos 

(entre 80 e 90 por posta) na superficie dos tubérculos (o máis corrente) ou nas follas e talos da planta.

Ao eclosionar o ovo, nace unha larva que roe o tubérculo nos puntos máis débiles da súa pel, 

xeralmente nos ollos e xemas, e penetra no seu interior escavando galerías. Estas galerías deprecian o 

tubérculo para o consumo, tendo lugar ademais infeccións por fungos e bacterias do solo, o que orixina 

en moitos casos focos de putrefacción favorecidos tamén polas altas temperaturas, xa que este insecto é 

típico de zonas ou rexións cálidas e só voa con temperaturas moi altas. 

Nos almacéns, ademais dos danos nos tubérculos, 

en cuxos ollos se ven os excrementos do insecto, 

prodúcese o voo das bolboretas das seguintes xeracións.

Na loita contra o insecto hai que contemplar 

diferentes accións:

- Sementar profundo, aporcar ben, manter o solo 

ben regado e sen malas herbas.

- Utilizar pataca de sementeira libre da traza.

- Tratar con insecticida en vexetación cando se 

observe o máximo voo de machos en trampas de 

feromonas sexuais.

- Utilizar trampas con feromonas para o control 

dos adultos.

- Se se vai almacenar a pataca, desinfectar os 

almacéns.

Utilización de trampas de feromonas sexuais.
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Límite de tolerancia: tratar no máximo da curva do voo.

 (Agriotes spp . )

Os estados larvarios destes elatéridos, ou vermes 

do arame, teñen unha cutícula dura que lles proporciona 

unha certa rixidez (de aí vén o seu nome vulgar) e miden 

ao redor de 20 mm de lonxitude.

Os tubérculos atacados presentan pequenos 

buratos de 2 a 3 mm, que penetran máis ou menos 

profundamente.

En ataques temperáns o tecido cicatriza ao redor 

do orificio de entrada.

O problema fundamental ocasionado por este 

verme é a depreciación da colleita, pero non inflúe no 

rendemento do cultivo.

 (Agrotis spp.)

Os danos son causados, tanto aos  tubérculos como 

ás plantas, pola eiruga destas bolboretas do xénero Agrotis. 

Estas eirugas matan as plantas novas ao seccionalas pola 

zona do colo. As plantas devoradas pola eiruga poden 

volver agromar, pero xa presentan atraso e o seu  vigor é 

menor có das plantas non atacadas.

No tubérculo os danos maniféstanse polas 

cavidades producidas ao ser roídos pola eiruga, orixinando 

a depreciación da produción.

VERME DO ARAME

VERMES GRISES 
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Vermes do arame
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NEMATODO DO QUISTE

Trátase de pequenos homópteros de 3-4 mm, xeralmente de cor verde, moi móbiles e bos 

saltadores. Son insectos chupadores, cuxa importancia radica na posibilidade de transmisión do virus.

A mostraxe comezará cando as plantas teñan unha altura de aproximadamente 30 cm. 

Semanalmente, en 10 zonas da parcela, elixiranse en filas diferentes 5 plantas, e en cada unha, tomarase 

1 folla da parte media da planta (non facer mostraxe das follas senescentes)  e contarase o número de 

ninfas. Ao mesmo tempo, para a recollida de adultos, procederase en cada unha das 10 zonas a un 

golpeo con manga entomolóxica, realizándose 10 golpeos por zona.

Límite de tolerancia:

Conteo de ninfas: 1 ninfa por folla

Captura de adultos e ninfas por golpeo: 3 ou máis adultos por golpeo, con ou sen ninfas.

 (Globodera rostochiensis Woll )

O nematodo do quiste non produce síntomas característicos 

na parte aérea da planta afectada cos cales se poida facer un 

diagnóstico, pero os danos producidos polo nematodo nas raíces 

fan que a planta atacada presente síntomas moi parecidos aos que se 

observan cando hai deficiencia de auga ou de elementos minerais.

A follaxe da planta atacada por unha alta poboación de 

nematodos vólvese amarelada e, se non hai suficiente humidade no 

solo, múrchase, chegando incluso a deter o seu crecemento e a 

morrer prematuramente.

Prodúcese unha proliferación de raíces laterais, aínda que o 

sistema radicular está menos desenvolvido que nas plantas sas.
Quistes na raíz da pataca producidos 

por G. rostochiensis



O efecto sobre o rendemento do cultivo depende da densidade de nematodos presentes no solo, 

chegando nos casos máis graves a ser a causa de que certas zonas ou leiras non produzan absolutamente 

nada.

Recoller mostras de raíces para análise en 50 puntos por hectárea e enviar ao laboratorio que 

designe a Administración.

Método de mostraxe
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Pythium sp.

Método de mostraxe

TRISTEZA DO PEMENTO

Método de mostraxe

Afecta sobre todo ao sementeiros. Os síntomas poden ser de pre-emerxencia, aparecendo nesta  

fase rodais (zonas) sen emerxencia de plántulas, ou ben de post-emerxencia, e neste caso as plántulas 

saen da superficie do solo, ao pouco tempo comezan a murchar e morren.

Previamente á sementeira, hai que realizar unha análise fitopatolóxica de sementes e substratos.

Realizar controis diarios desde a sementeira e observar os síntomas en sementeiros e en 

plantación. 

Límite de tolerancia: aparición dos síntomas unha que vez fosen confirmados mediante análise 

en laboratorios oficiais.

 (Phytophthora capsici  Leonian)

Os ataques deste patóxeno teñen lugar nas raíces ou o colo e a invasión esténdese cara a arriba 

pola base do talo. O síntoma externo é un murchamento rápido e irreversible da planta (xeralmente sen 

clorose de follas), que por último morre. Ataca ao pemento 

en calquera estado de desenvolvemento da planta.

A rega é o factor determinante da dispersión das 

zoosporas que se estenden desde os primeiros focos da 

enfermidade.

Realizar mostraxes semanalmente.

Límite de tolerancia: aparición do brusco e rápido 

murchamento da planta, débese  confirmar no laboratorio  

a presenza de P. capsici. Danos de P. capsici no colo da planta



OÍDIO

Método de mostraxe

PODREMIA GRIS

 (Leveillula taurica  Lév.)

É un oídio que penetra no hóspede a través dos estomas e 

non da cutícula. Non é un patóxeno especializado, xa que pode 

atacar a distintas solanáceas, malváceas, cucurbitáceas, etc.

Os síntomas máis evidentes aparecen na cara das follas 

maduras como puntos cloróticos dispersos entre os nervios, 

mentres que a masa  poeirenta branca aparece no envés. As 

manchas cloróticas evolucionan a necrose, o que leva ás veces á 

caída das follas.

Realizar mostraxes semanalmente.
2En superficies de 1.000 m , controlar 25 puntos e observar a 

aparición de síntomas nas follas.

Límite de tolerancia: aparición dos primeiros síntomas 

confirmados (manchas cloróticas sobre a cara en correspondencia con masas  poeirentas no envés).

 (Botrytis cinerea  Pers. )

Trátase dun patóxeno facultativo que pode atacar a follas, 

flores e froito. O desenvolvemento da enfermidade prodúcese entre 

un amplo límite de temperaturas, sendo, aínda así, máis favorable o 

rango comprendido entre 15 e 20ºC, sempre acompañado dunha 

humidade ambiental elevada, e especialmente se existen restos 

vexetais no cultivo, pois a partir deles esténdese o patóxeno ao resto 

da planta.
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Dano de Botrytis en froito



O síntoma característico é a aparición dunha masa agrisada 

sobre os órganos afectados, debaixo da cal se observan lesións 

(podremia) brandas.

Observar os síntomas en follas.

Realizar o seguimento do patóxeno semanalmente.

Límite de tolerancia: aparición dos síntomas, actuando de 

acordo co técnico da Administración.

Método de mostraxe
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PULGÓN NEGRO

Método de mostraxe

 (Aphis fabae Scop.)

Trátase dun pulgón (coñecido vulgarmente como pulgón 

das fabas), moi cosmopolita e polífago, que pode desenvolverse 

sobre máis de 200 plantas diferentes, das cales moitas son 

cultivadas: remolacha, faba, feixón, pataca, alcachofa, cenoria, etc.

É un áfido de cor negra ou verde escura cuxos hóspedes 

primarios son Evonymus, Viburnum e Philadelphus.  

Forma abundantes colonias e  pódese  desenvolver sobre 

todos os órganos da planta (pero non deforma as follas), 

instalándose fumaxina sobre a melaza que produce, o que dificulta 

o intercambio gasoso e deprecia os froitos (no caso de formarse, 

posto que se o ataque é forte pode causar aborto floral). Quizais o 

maior dano que pode causar débese á súa condición de transmisor de virose.

Observación da porcentaxe de follas e/ou gromos novos atacados. 
2

Facer a mostraxe semanalmente. En 25 puntos cada 1.000 m  de cultivo, observar 5 follas a 

nivel da última folla ben desenvolta e anotar a presenza de pulgón negro.

Límite de tolerancia: aparición dos primeiros focos, ou ben presenza de colonias e baixo nivel 

de parasitismo/depredación.
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PULGÓN VERDE

Método de mostraxe

TRIPS

 (Myzus persicae Sulz.)

É unha especie de distribución cosmopolita e 

ampla polifaxia. De cor variable, entre a verde e a amarela 

(xeralmente verde clara) na forma áptera, presenta, cando 

é alado, cabeza e tórax de cor marrón ou negra e unha 

mancha negra no abdome verde.

É un pulgón holocíclico univoltino cuxo hóspede 

principal é o melocotoeiro, mentres que os secundarios son 

varias plantas cultivadas ou espontáneas.

Os danos directos que ocasiona son debidos á súa 

alimentación, producindo enrolamento das follas (aspecto 

que dificulta o seu control). Ademais, pode tamén provocar descoloracións e redución do vigor.

En canto aos danos indirectos, M. persicae é vector de varios virus, que pode transmitir tanto a 

plantas cultivadas como espontáneas.

Observación da porcentaxe de follas e/ou gromos novos atacados. 
2Semanalmente facer a mostraxe en 25 puntos cada 1.000 m  de cultivo; observar 5 follas a nivel 

da última folla ben desenvolta e anotar a presenza de pulgón verde. 

Límite de tolerancia: aparición dos primeiros focos, ou ben  presenza de colonias e baixo nivel 

de parasitismo/depredación.

 (Frankliniella occidentalis  Pergande)

A súa forma de vida oculta, xeralmente nas xemas, flores ou gromos, dificulta o seu control, 

aínda que  tamén pode atoparse sobre as dúas superficies da folla, pero habitualmente no envés.

En xeral, os danos máis graves son debidos á posta de ovos (máis de 40 por femia ao longo da 

súa vida); no entanto, tamén a alimentación de larvas e adultos poden ocasionalos, producindo lesións 
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superficiais e deformacións dos órganos atacados debidos á saliva tóxica que segregan. 

Precisamente, a sución dos contidos celulares e a inxección de saliva son os responsables da 

capacidade destes insectos de transmitir viroses (danos indirectos), fundamentalmente TSWV.

Colocación de trampas cromotrópicas de cor azul e observación das primeiras capturas.
2

Semanalmente, cada 1.000 m  de cultivo, contar o número de formas móbiles en 25 flores. 

Límite de tolerancia: máis de 0,5 formas móbiles/flor. En cultivos con problemas de TSMV, a 

soa presenza de F. occidentalis fai necesaria a intervención.

 (Liriomyza trifolii Burgess)

Referido sobre máis de 100 especies vexetais, este díptero é particularmente daniño en 

invernadoiro e en planta nova, onde pode causar a súa morte.

Aínda que na planta ornamental os danos poden deberse tanto ás femias (polas picaduras que 

practican aos tecidos para realizar a posta) como ás formas larvarias, son os danos causados por estes 

últimos os máis daniños en plantas hortícolas: as galerías que ocasionan reducen a función 

fotosintética,  poden caer as follas en casos de ataques importantes, e polo tanto atrasan o crecemento e 

reducen o vigor das plantas. Precisamente estas galerías larvarias, que son longas e sinuosas, atópanse 

por toda a superficie da folla, o que constitúe o síntoma máis característico da presenza do insecto.

Emprego de trampas cromotrópicas para a captura de adultos e observación de plantas.
2

Semanalmente, cada 1.000 m , observar en 20 puntos 5 follas a nivel da última folla ben 

desenvolta e anotar a presenza de picaduras nutricionais, primeiras minas ou adultos.

Límite de tolerancia: presenza dos primeiros adultos, observación de picaduras nutricionais ou 

primeiras minas.

Método de mostraxe

MINADOR

Método de mostraxe
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MOSCA BRANCA

Método de mostraxe

 (Trialeurodes vaporariorum  

Westw)

Desde a súa aparición en Europa a mediados do 

século XIX, este homóptero foise estendendo por cultivos 

hortícolas e ornamentais que se producen tanto ao aire 

libre como en invernadoiro. Os adultos, de 

aproximadamente 2-4 cm e ás de cor branca debido ao po 

ceroso que as recobre, séntense atraídos pola cor amarela e 

pola verde clara, de xeito que a posta prodúcese 

principalmente sobre as  follas máis novas das plantas. As 

larvas, practicamente fixas sobre o mesmo punto desde o 

seu nacemento, sucionan os contidos celulares, de xeito 

que a folla pode chegar a murchar, especialmente se lle dá 

a luz do sol. A este dano hai que engadir a redución na 

actividade fotosintética derivada da instalación de 

fumaxina sobre a melaza que segregan.

Colocación de trampas cromotrópicas de cor 

amarela.
2

Semanalmente, en 20 plantas cada 1.000 m  de 

cultivo, observar por planta 5 follas a nivel da última folla 

ben desenvolta e anotar o número de adultos observado.

Límite de tolerancia: 2-5 adultos por folla.
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NOCTUIDOS 

Método de mostraxe

(Agrotis ipsilon Hufnaxel, Autographa gamma L., Heliothis armigera Hb.)

Agrotis ipsilon: Trátase dunha especie cosmopolita-polífaga. As larvas producen erosións 

irregulares sobre o envés da folla. As de 3º e 4º estadio de desenvolvemento descenden ao solo e 

permanecen na base da planta en repouso durante o día. Durante a noite, erosionan o colo da planta ata 

tronzalo.

Autographa gamma: Trátase dunha especie polífaga, amplamente distribuída no mundo. As 

larvas de 1º e 2º estadio de desenvolvemento aliméntanse sobre as follas, provocando pequenos 

buratos, polo que a súa presenza é difícil de apreciar. Posteriormente, vólvense extremadamente 

voraces, destruíndo por completo o limbo foliar e as nervacións das follas.

Heliothis armigera: Trátase dunha especie moi polífaga. A larva provoca erosións foliares, 

destrúe as flores e penetra no froito a través do pedúnculo ou da zona do cáliz. Os froitos atacados caen 

ao solo.

Colocación de trampas de feromonas sexuais e elaboración de curvas de voo.

Realizar semanalmente a curva do voo.

Límite de tolerancia: intervir no momento de máximas capturas, en presenza de danos, eirugas 

ou postas.  
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ARAÑA VERMELLA

Método de mostraxe

 (Tetranychus urticae Koch)

Este ácaro é extremadamente polífago, e son  máis de 200 as plantas cultivadas susceptibles de 

sufrir os seus ataques (non só hortícolas senón tamén froiteiras e ornamentais).

Desenvólvese preferiblemente no envés da folla, onde se alimenta a expensas da clorofila das 

células, o que conduce a que o limbo apareza con pequenas manchas amareladas sobre a superficie 

verde. Conforme pasa o tempo, a descoloración da folla vai avanzando, escurecendo, e pódese producir 

unha defoliación que pode ser importante e afectar á totalidade da planta se a densidade de poboación é 

alta. A este tipo de dano contribúen as teas que tece este tetraníquido, pois dificultan o intercambio 

gasoso e aceleran a decrepitude do vexetal.

Detección dos primeiros síntomas en plantas.
2Observar semanalmente en 20 puntos cada 1.000 m  5 follas a nivel da última folla ben 

desenvolta e anotar a presenza de formas móbiles de araña vermella e de fitoseidos. 

Límite de tolerancia: cando a relación de fitoseido/araña é menor de 1/10.
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ARAÑA BRANCA

Método de mostraxe

 (Polyphagotarsonemus latus Banks)

Trátase dun ácaro pertencente á familia Tarsonemidae que se atopa sobre diversas especies 

froiteiras e hortícolas (limoeiro, pataca, tomate, pemento...), e incluso sobre algunhas plantas 

ornamentais como a dalia e a gerbera.

A planta do pemento atacada presenta escaso desenvolvemento, con ápices vexetativos 

deformados, follas pequenas de cor prateada sobre o envés e talos con necroses superficiais.

Sobre os froitos, o ácaro provoca unha parada do crecemento.

Realización de mostraxes semanais.
2Observar semanalmente en 20 puntos cada 1.000 m  5 follas a nivel da última folla ben 

desenvolta e anotar a presenza de síntomas. Confirmar a especie en laboratorio.

Límite de tolerancia: aparición dos primeiros síntomas.
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Meloidogyne hapla Chitwood

Medidas para reducir a súa incidencia 

Método de mostraxe

Estes parasitos, invisibles a simple vista, atacan á planta e penetran polas raíces en forma de 

larva. Como consecuencia do seu ataque as raíces malfórmanse, e fórmanse  numerosos nódulos, tanto 

nas raíces principais como nas secundarias. 

Os danos máis graves prodúcense sobre plantas novas.

- Evitar plantar en zonas onde antes houbo nematodos desta especie. Realizar unha análise 

previa á plantación.

- Plantas procedentes de produtores que estean libres de nódulos nas raíces.

- Procurar que a planta vexete nas condicións máis óptimas posible.

Realizar 2 mostraxes estacionais (primavera e outono). Recolleranse raíces e terra preto de 10 
2plantas cada 1.000 m  para a determinación de nematodos. Enviar as mostras ao laboratorio.
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HORTÍCOLAS

tomate





Pythium sp.

Método de mostraxe

PODREMIA GRIS

Realizar análise fitopatolóxica de sementes e substratos antes da sementeira para descartar a 

presenza do patóxeno.

Realizar controis diarios desde a sementeira e observar os síntomas en sementeiros e en 

plantación.

Límite de tolerancia: aparición dos síntomas. Confirmalos mediante análise en laboratorios 

oficiais.

 (Botrytis cinerea Pers.)

Trátase dun patóxeno facultativo moi polífago que 

pode causar importantes danos cando as condicións 

climatolóxicas lle son favorables (alta humidade e 

temperatura media) e/ou cando o cultivo presenta unha 

densidade alta. Ataca a flores, follas e froito, e iníciase a 

infección sobre restos senescentes que continúan adheridos 

ao vexetal e que ao desprenderse orixinan microlesións que 

constitúen as vías de entrada do patóxeno ao interior da 

planta. Os órganos afectados sofren unha putrefacción parda 

e branda que se recobre do característico micelio agrisado 

do patóxeno.

Este patóxeno, que forma parte do complexo de fungos denominado “damping-off”, afecta 

sobre todo aos sementeiros e pódense manifestar os síntomas en pre-emerxencia, en cuxo caso aparecen 

rodais (zonas) sen emerxencia de plántulas, ou ben en post-emerxencia, nacendo as plantas pero con 

podremia a nivel do colo, non se desenvolven, senón que murchan e morren.
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Micelio gris de B. cinerea no resto do cáliz



Método de mostraxe

OÍDIO

Método de mostraxe

MILDEU

Realizar mostraxes semanais e observar a aparición de síntomas nas follas.

Límite de tolerancia: aparición dos síntomas e actuar de acordo co técnico da Administración.

 (Leveillula  taurica Lév)

Bastante polífago, este oídio pode afectar non só a 

solanáceas senón tamén a cucurbitáceas, malváceas, etc. 

Maniféstase en forma de manchas, amareladas na cara, 

que no envés se corresponden con masas poeirentas de cor 

branca-agrisada que desaparecen ao ser arrastradas cos 

dedos. As follas afectadas pola enfermidade sofren unha 

necrose progresiva, secan e caen prematuramente. Como 

consecuencia desta enfermidade o tamaño e o número de 

froitos vese sensiblemente minguado, cando non morre a 

planta.

Realizar mostraxes semanalmente e observar en 
225 puntos cada 1.000 m  a aparición de síntomas nas follas.

Límite de tolerancia: aparición dos primeiros 

síntomas confirmados (manchas cloróticas sobre a cara da 

folla en correspondencia con masas poirentas no envés).

 (Phytophthora  infestans (Mont.) de By)

É o mesmo patóxeno que ataca á pataca. Os 

síntomas maniféstanse en forma de manchas foliares 

necróticas, irregulares, bastante grandes, de crecemento 
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rápido; no envés atópanse as frutificacións do fungo en forma dun 

vello abrancazado. Nos talos obsérvanse grandes manchas pardas 

irregulares que a miúdo circundan completamente o gromo. Nos 

froitos, o mildeu provoca a aparición de manchas pardas vítreas, de 

superficie e marxe irregular, que se agrandan moi a modo.

Realizar mostraxes semanalmente. 

Límite de tolerancia: observación dos primeiros síntomas 

ou condicións ambientais favorables para o seu desenvolvemento.

 (Cladosporium fulvum Cooke)

Esta enfermidade ataca unicamente ás follas e aos sépalos 

do tomate. O envés das follas recóbrese dun mofo que 

primeiro é dunha cor gris verdosa e máis tarde violeta; o 

limbo amarelece xusto no lugar de localización das 

manchas, e finalmente seca. A xerminación das esporas de 

Cladosporium realízase sen necesidade de chuvia: é 

suficiente unha elevada humidade ambiental e unha 

ausencia total de correntes de aire. Por iso, esta 

enfermidade desenvólvese moi raramente nos cultivos a 

pleno campo, encontrando as condicións óptimas nos 

invernadoiros.

2 
Realizar mostraxes semanalmente e observar en 25 puntos cada 1.000 m de cultivo a aparición 

de síntomas nas follas.

Límite de tolerancia: aparición dos primeiros síntomas confirmados.

Método de mostraxe

CLADOSPORIOSE

Método de mostraxe
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Manchas concéntricas características do
 ataque de A. solani

NEGRÓN

Método de mostraxe

 (Alternaria solani Ell. e Mart.)

Esta enfermidade orixina sobre as follas do tomate manchas negras, máis ou menos 

redondeadas, con círculos concéntricos moi claramente delimitados. Ademais, aparecen nos talos 

manchas negras, ovais, pequenas e ben delimitadas. Os sépalos son moi sensibles e necrosan por 

completo, e desde eles a enfermidade pasa aos froitos, que 

presentan manchas deprimidas negras, de 1 a 2 cm de extensión, 

recubertas dun mofo negro ben delimitado.

Realizar mostraxes semanalmente e observar en 25 puntos 
2cada 1.000 m   de cultivo a aparición de síntomas nas follas.

Límite de tolerancia: aparición dos primeiros síntomas 

confirmados e se se incrementa de forma rápida o número de 

órganos afectados.
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FUSARIOSE E VERTICILIOSE 

Método de mostraxe

(Fusarium oxysporum Schlecht. e Verticillium alboatrum  

Reinke & Berthier)

Trátase de dous patóxenos moi perigosos. Os síntomas de 

Fusarium acostuman manifestarse por unha progresiva desecación 

das follas a partir da base e un apardazado dos vasos condutores. No 

caso de Verticillium, os síntomas que produce son un amarelado, 

seguido de necrose das follas basais.

Realizar mostraxes semanalmente e observar en 25 puntos 
2cada 1.000 m  de cultivo a aparición de murchamentos e decaementos 

nas plantas. É necesario a confirmación no laboratorio dos síntomas 

observados.
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PULGÓN VERDE

Método de mostraxe

ERIÓFIDO DO TOMATE

 (Myzus persicae Sulz)

 Aínda que vulgarmente se coñece co nome de 

pulgón verde do melocotoeiro (que é o seu hóspede 

primario preferido), é unha especie que pode afectar a case 

a totalidade de plantas cultivadas baixo abrigo. Trátase dun  

pequeno áfido (1,2-2,6 mm) de cor normalmente verde, 

que presenta tubérculos frontais ben visibles; cando é 

alado, a cabeza e o tórax son de cor escura.

Inverna en forma de ovo sobre o melocotoeiro ou a 

ameixeira (tamén pode facelo no interior dos invernadoiros); en primavera inicia a súa actividade, 

desenvólvense  varias xeracións sobre o hóspede de inverno e emigran  cara ao mes de maio ao seu 

hóspede de verán. En ambos tipos da planta provoca, coa súa alimentación, deformacións e 

enrolamentos de follas (sobre todo das apicais), aínda que tamén pode causar danos sobre os froitos. A 

pesar diso, os danos de maior gravidade poden deberse á súa condición de transmisor do virus (máis de 

100).

Observación da porcentaxe de follas e/ou gromos novos atacados. 
2Facer unha mostraxe semanalmente en 25 puntos cada 1.000 m  de cultivo sobre 5 follas a nivel 

da última folla ben desenvolta e anotar a presenza do pulgón verde. 

Límite de tolerancia: aparición dos primeiros focos, ou ben en presenza de colonias e baixo 

nivel de parasitismo/depredación.

 (Aculops lycopersici Masee)

Trátase dun eriófido cunha ampla área de distribución, que ataca a diversas solanáceas. Nas 

plantas afectadas, as follas toman un aspecto bronceado, coas beiras do limbo cara a abaixo, e 

prodúcese unha defoliación da planta e murchamento .
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Sobre o talo produce a alteración verde-bronce dos tecidos epidérmicos e fendeduras 

lonxitudinais, progresando os síntomas desde a base da planta cara ao ápice.

2
Observar semanalmente cada 1.000 m  en 20 puntos, 5 follas a nivel da última folla ben 

desenvolta e anotar a presenza de síntomas. Confirmar a especie enviando mostras ao laboratorio 

oficial.

Límite de tolerancia: aparición dos primeiros síntomas.

(Agrotis ipsilon Hufnagel,  Autographa gamma L. , Heliothis armigera Hb.)

Agrotis ipsilon: É unha praga cuxo ataque pode causar serios problemas na fase de plántula e 

provocar un dano irreversible, posto que as larvas cortan ou seccionan o talo a nivel do colo (tamén 

poden alimentarse de follas tenras). Nos primeiros estadios de desenvolvemento provocan lesións nos 

talos e debilitan o vexetal. Ademais do tomate, pode atacar outras plantas hortícolas (pataca, pemento, 

tabaco, leituga). Trátase dunha especie cosmopolita-polífaga. As larvas producen erosións irregulares 

sobre o envés da folla. As de 3º e 4º estadio de desenvolvemento descenden ao solo e permanecen na 

base da planta en repouso durante o día. Durante a noite, erosionan o colo da planta ata toralo.

Método de mostraxe

NOCTUIDOS 

Coloración bronce das follas da tomateira 
debidas ao ataque de A. lycopersici

Adultos e ninfas de A. lycopersici



Autographa gamma: Nun principio, as larvas deste noctuido poden alimentarse das follas de 

plantas adventicias, acadando posteriormente as cultivadas. É característico da súa bioloxía o feito de 

que sofre migracións a longas distancias, aparecendo axiña e en elevadas poboacións uns anos, mentres 

outros apenas se manifestan. Os danos cáusaos a larva que, activa sobre todo de noite, devora o limbo, 

sendo moi voraz nos seus últimos estadios de desenvolvemento.

Heliothis armigera: Especie moi polífaga, foi 

citada sobre gran número de plantas herbáceas, tanto 

cultivadas como espontáneas. As larvas dos primeiros 

estadíos aliméntanse de follas novas e diríxense aos 

botóns florais, ás flores ou aos froitos desde o terceiro 

estadio, e perfóraos, co que ou ben caen prematuramente 

ou ben podrecen na planta.

Realización de mostraxes semanais.

Colocación de trampas de feromonas sexuais e 

elaboración de curvas de voo.

Realizar semanalmente a curva do voo.

Límite de tolerancia: momento de máximas capturas, en presenza de danos, eirugas ou postas.  

 (Frankliniella occidentalis Pergande)

Aínda que se trata dun insecto que foi introducido desde California, demostrou posuír unha 

elevada capacidade de adaptación á climatoloxía mediterránea, e desenvólvese tanto en cultivos 

protexidos como ao aire libre. Por outro lado, pode establecerse tamén sobre plantas adventicias, sendo 

estas un reservorio do insecto en ausencia de cultivo.

Os danos son producidos por larvas e adultos, que amosan preferencia polas partes altas das 

plantas e sobre todo polos puntos de crecemento, xemas e flores. Ao alimentarse, destrúen as células 

Método de mostraxe

TRIPS
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debido á saliva tóxica que segregan e producen lesións de 

cor abrancazada en forma de placas que rematan 

necrosando; ao realizar a posta, a incisión que realizan no 

vexetal dá lugar a descoloracións ou tamén a 

deformacións, segundo o lugar elixido pola femia. 

A estes danos directos débense engadir os 

indirectos, non menos importantes, que se deben á 

posibilidade que teñen estes insectos de transmitir viroses, 

sendo o caso máis coñecido o do virus TSWV.

Colocación de trampas cromotrópicas de cor azul 

e observación das primeiras capturas.

2Contar semanalmente, cada 1.000 m  de cultivo, o 

número de formas móbiles en 25 flores. Colocación de 

trampas adhesivas azuis.

Límite de tolerancia: 5 trips por folla no terzo 

inferior da planta ou 2 trips/flor. Se hai plantas afectadas 

por TSWV, simplemente presenza.

 (Liriomyza trifolii Burgess)

Trátase dun insecto de orixe americana que desprazou a outros minadores establecidos 

anteriormente nos cultivos españois. En estado adulto é un pequeno díptero de aproximadamente 2 mm 

de lonxitude e cor negra e amarela pero cunha mancha desta última cor no tórax. A femia ovoposita no 

interior do tecido vexetal; desde a súa emerxencia, as larvas (inicialmente case transparentes pero máis 

escuras conforme avanza o seu desenvolvemento) aliméntanse a expensas do parénquima foliar 

Método de seguimento

Método de mostraxe

MINADOR
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(respectando a epiderme), pupando no solo ou incluso no 

interior da folla.

Os danos máis graves débense ás galerías que 

xeran as larvas durante a súa alimentación, galerías que 

aparecen distribuídas por toda a superficie da folla e que 

inicialmente son estreitas, incrementándose o seu 

diámetro conforme crece a larva; a estes danos hai que 

engadir os producidos como consecuencia das picaduras 

de alimentación e posta dos adultos, que son feridas que 

constitúen vías de entrada para os patóxenos.

Colocación de trampas cromotrópicas para a captura de adultos.
2Observar semanalmente en 20 puntos cada 1.000 m  5 follas a nivel da última folla ben 

desenvolta e anotar a presenza de picaduras nutricionais, primeiras minas ou adultos.

Límite de tolerancia: presenza dos primeiros adultos, observación de picaduras nutricionais ou 

primeiras minas.

 (Trialeurodes vaporariorum  Westw)

Este aleuródido pode causar importantes danos sobre plantas hortícolas e ornamentais en 

invernadoiro, onde acada niveis poboacionais moi elevados debido ás condicións ambientais 

especialmente favorables que se dan baixo cuberta.

Aínda que en estado adulto tamén se alimenta, son os estados larvarios (de forma oval e unha 

tonalidade cremosa-transparente) os verdadeiros responsables dos danos: desde o seu nacemento, 

aliméntanse do zume, e a melaza que segregan -en cantidades importantes- favorece a instalación de 

fumaxina, o que dificulta a fotosíntese e a respiración do vexetal. Como consecuencia, as follas 

atacadas sofren un amarelento progresivo e caen prematuramente.

Método de mostraxe

MOSCA BRANCA

162

Adulto de minador



Método de seguimento

Método de mostraxe

ARAÑA VERMELLA

Colocación de trampas cromotrópicas de cor 

amarela.

Observar semanalmente en 20 plantas 
2

cada 1.000 m  de cultivo 5 follas a nivel da 

última folla ben desenvolta e anotar o número de 

adultos observado. Tratar cando exista a 

presenza de 1 adulto por folla.

Límite de tolerancia: máis de 2-5 adultos 

por folla.

 (Tetranychus urticae Koch.)

Trátase dun ácaro que se caracteriza pola súa distribución cosmopolita e ampla polifaxia, 

pódese desenvolver sobre máis de 200 especies vexetais de interese económico, tanto ao aire libre como 

baixo cuberta. 

Ao igual que nos demais tetraníquidos, este ácaro 

aliméntase a expensas das células epidérmicas da folla, 

que baleira cos seus estiletes; e como consecuencia, 

obsérvanse sobre as follas pequenas punteaduras 

amarelas que evolucionan a outras coloracións 

normalmente máis opacas e escuras, e que poden levar á 

caída prematura do órgano. Baixo condicións favorables 

(elevadas temperaturas e baixa humidade relativa) a 

densidade poboacional destes ácaros pode ser moi 

elevada, co que pode producirse a morte das plantas, non 
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só polo dano de alimentación, senón tamén como consecuencia das teas que tece o ácaro (como 

protección e a modo de facilitarlle o seu microclima idóneo).

Detección dos primeiros síntomas en plantas.
2Observar semanalmente cada 1.000 m , en 20 puntos, 5 follas a nivel da última folla ben 

desenvolta e anotar a presenza de formas móbiles de araña vermella e de fitoseidos.

Límite de tolerancia: relación de fitoseido/araña menor de 1/10.

Estes parasitos, invisibles a simple vista, atacan a planta e penetran polas raíces en forma de 

larva. Como consecuencia do seu ataque as raíces malfórmanse, e fórmanse numerosos nódulos, tanto 

nas raíces principais como nas secundarias. Os danos máis graves prodúcense sobre plantas novas.

- Evitar plantar en zonas onde antes houbo nematodos desta especie. Realizar unha análise 

previa á plantación.

- Plantas procedentes de produtores que estean libres de nódulos nas raíces.

- Procurar que a planta vexete en condicións óptimas.

Realizar 2 mostraxes estacionais (primavera e outono). Recolleranse raíces e terra próxima a 10 
2plantas cada 1.000 m  para a determinación de nematodos. Enviar as mostras ao laboratorio segundo a 

prescrición da Administración. 

En caso de necesidade, e só se o técnico o aconsella, poderíanse realizar tratamentos 

nematicidas.

Método de mostraxe

Meloidogyne hapla Chitwood

Medidas para reducir a súa incidencia

Método de mostraxe
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É unha enfermidade moi común no cultivo da cenoria. Está producida polo fungo Alternaria 

dauci e aparece durante o verán e o outono sobre todo en ambientes húmidos e calurosos.

Preséntase primeiro en forma de pequenas manchas apardazadas, aureoladas de amarelo e 

diseminadas pola beira das follas. Ao aumentar o número das manchas, morren os tecidos intermedios, 

o que fai que deseque o folíolo completo. A planta aparece como queimada polo sol ou por un 

tratamento mal efectuado.

O fungo pode provocar primeiro faltas de nacenza, moi considerables ao ser transportado polas 

sementes, e máis tarde na raíz principal.

 (Erysiphe spp.)

Dous son os fungos que poden provocar o oídio sobre a cenoria: Erysiphe umbeliferarum e 

Leveillula taurica.

Os ataques son parecidos e caracterízanse pola formación na superficie das follas dun tipo de 

podremia branca e sucia constituída polos conidióforos e conidias da fase Oidium.

Presenza de residuos dos cultivos ou de umbelíferas silvestres.

Temperaturas elevadas e ambiente seco, e afecta aos cultivos en verán e outono.

2 
Observar semanalmente 25 puntos cada 1.000 m e anotar a presenza de síntomas confirmados.

Límite de tolerancia: intervir soamente á aparición dos primeiros síntomas.

QUEIMADURA DAS FOLLAS

OÍDIO

Condicións favorables para o desenvolvemento da enfermidade

Método de mostraxe
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ENFERMIDADE DO “PICADO”

Método de mostraxe

Esta enfermidade constitúe hoxe un dos maiores problemas do cultivo da cenoria. Os primeiros 

síntomas caracterízanse pola aparición sobre a raíz de pequenas manchas elípticas e translúcidas con 

contornos netamente delimitados. As ditas manchas evolucionan axiña a depresións de cor marrón 

clara e provocan un afundimento e escurecemento dos leitos das células superficiais.

O principal axente desta enfermidade é Pythium violae. Outras especies (P. sulcatum, P. 

intemedium) tamén poden estar implicadas, pero en menor proporción.

A humidade do solo permite o acceso de Pythium ás raíces, polo que os terreos pesados e de mal 

drenaxe son particularmente favorables á enfermidade, xunto a unha forte fertilización nitroxenada. O 

cultivo frecuente de cenorias sobre o mesmo terreo agrava o estado sanitario dos cultivos.

2
Observar semanalmente en 25 puntos cada 1.000 m  a presenza de síntomas confirmados.

O tratamento é de forma limitada a pequenas superficies ou a ambientes confinados.
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 (Psila rosae Fabricius)

As larvas penetran na raíz, onde practican galerías sinuosas, sobre todo na capa exterior, que 

posteriormente serán a orixe de putrefaccións se as condicións son favorables.

2
Observar semanalmente en 25 puntos cada 1.000 m  a presenza de moscas.

Na zona onde é recorrente o ataque dos dípteros en sementeira primavera-estival, retardar a 

sementeira de xuño ata despois do voo da mosca. 

Límite de tolerancia: o tratamento de cobertoira é indicado despois de aproximadamente 130 

graos días (límite de valores 3-4 ºC), calculados a partir de 3-5 días despois dunha captura significativa 

de adultos.

 (Cavariella aegopodii Scopoli, Aphis spp. )

Aliméntanse picando a epiderme, polo que producen fortes abarquiñamentos nas follas, que 

toman unha cor amarelada. Os pulgóns son vectores de enfermidades viróticas,  que os fai dobremente 

perigosos. As raíces, ás veces, resultan tamén danadas por pulgóns do xénero Pemphigus, que se 

recoñecen doadamente polo revestimento laúdo e branco do seu corpo.

2
Observar semanalmente en 25 puntos cada 1.000 m   a presenza de pulgóns.

Límite de tolerancia: presenza confirmada en plantas en fase de crecemento.

Son coleópteros da familia dos elatéridos, cuxas especies máis nocivas pertencen ao xénero 

Agriotes: Agriotes obscurus L., Agriotes sputator L., Agriotes lineatus L.

Atacan as raíces da cenoria producindo galerías que, a miúdo, causan podremia. En 

determinadas zonas chegou a converterse nunha praga moi importante.

MOSCA DA CENORIA

Método de mostraxe

Medidas  para reducir a súa incidencia 

PULGÓNS

Método de mostraxe

VERMES DO ARAME
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Método de mostraxe

NEMATODOS

2
Observar semanalmente en 25 puntos cada 1.000 m  a presenza de insectos.

Confirmar a presenza mediante monitoreos específicos enterrando 4 vasos por hectárea.

Cada día vai sendo un factor máis limitante pola repetición de cultivos sensibles, ata o punto de 

que en determinadas terras moi infectadas tívose que abandonar o cultivo da cenoria.

Segundo os síntomas temos dous grupos:

 Moi importante en climas temperados. O resultado do seu ataque son plantas con follaxe moi 

reducida e follas de cor avermellada. As raíces son pequenas e en ocasións bifurcadas, e provocan unha 

cabeleira anormal de raiciñas escuras. 

En condicións cálidas producen importantes danos sobre as raíces das cenorias, que transforma 

en restras de bugallas.

Heterodera carotae Jones

Meloidogyne incognita Kofoit & White, M. arenaria, M. javanica, M. hapla Chitwood
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MILDEU DA VIDE

Síntomas

 (Plasmopara viticola  Berl. e de Toni)

O fungo ataca  todas as partes verdes da planta e 

principalmente a follas, gromos e acios. Sobre estas zonas os 

síntomas son os seguintes:

* Follas.- Dependendo do período de incubación e da idade 

da folla, as lesións son diferentes: as follas poden ser atacadas cando son moi pequenas, pero a súa 

sensibilidade é máxima cando teñen un diámetro aproximado de 3 cm e decrece co progresivo 

envellecemento.

Os síntomas obsérvanse primeiramente sobre a 

cara, onde aparecen as típicas "manchas de aceite" que van 

adquirindo progresivamente unha cor amarelada que pasa 

a pardo-avermellada; ao final da vexetación estas manchas 

toman forma poligonal, son máis pequenas e non 

localizadas: "manchas en mosaico".

As frutificacións do fungo producen no envés da 

folla unha peluxe abrancazada algodonosa característica 

en presenza dunha certa humidade.

Se o ataque é forte prodúcese a caída das follas, 

O mildeu é unha das enfermidades máis graves que atacan á 

vide, e pode producir danos considerables que, nalgúns casos, leva 

consigo a perda da colleita.

Na actualidade, cos coñecementos que se posúe sobre o 

ciclo e desenvolvemento desta enfermidade así como das 

condicións meteorolóxicas que favorecen a súa aparición, resulta 

moito máis doado realizar o seu tratamento .

Videira
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que pode dar lugar a unha redución no contido de azucre da uva, o cal repercute na calidade da colleita.

* Gromos e bacelos.- A parte atacada escurece e forma unha especie de ferida que nalgúns 

casos se recobre dun mofo abrancazado.

* Acios.- Poden ser atacados de forma precoz, aparecendo unha típica curvatura en "S" e un 

escurecemento do raque que pode recubrirse posteriormente dunha peluxe abrancazada.

* Grans.- Poden ser atacados a través dos pedúnculos. No caso de ataques serodios , cando o 

gran ten o tamaño dun chícharo, non se recobre de peluxe abrancazada senón que se engurra, toma cor 

parda e seca. Esta fase da enfermidade coñécese como mildeu larvado.

Pódese practicar  a estratexia denominada loita oportuna, que se fundamenta nos seguintes 

criterios: 

- En primeiro lugar, localizar a primeira mancha de aceite no viñedo.

-Antes de efectuar o primeiro tratamento, esperar a que a mancha estea esporulada e existan 

condicións para a infección secundaria. Así:

* Condicións para a esporulación:

- Mancha de aceite madura

- Escuridade

-Nestas condicións (ausencia de luz), follas 

molladas ou humidade relativa superior ao 92-95% 

ininterrompidamente durante polo  menos 4 horas.

-Temperatura de polo menos 13ºC durante este 

período.

* Condicións para a infección secundaria:

 - Esporulación efectuada

 - Chuvia

- Número de horas de follas molladas, multiplicado pola temperatura media durante ese período 

Estratexia de control
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ten que ser superior a 50.

Unha vez cumpridas estas condicións, aplicar o primeiro tratamento (utilizando 

preferiblemente un penetrante) nos 3 días seguintes como máximo.

Para os tratamentos posteriores, é suficiente con que exista esporulación e se cumpran as 

condicións para a infección secundaria.

** Debe terse en conta que se durante 5-6 horas ininterrompidamente se rexistran temperaturas 

de 30ºC ou superiores, esgótase a capacidade xerminativa dos esporanxios (deberíase iniciar un novo 

ciclo), aínda que debe confirmarse esta circunstancia no campo.

Desde follas estendidas ata o acio cerrado, é dicir, do estado fenolóxico “E” ata o estado “L” .

 (f. asc. Uncinula necator Burr. f. con. Oidium tuckeri Berk.)

O oídio é unha das enfermidades máis graves e estendidas que poden atacar á vide. O 

desenvolvemento desta patoloxía está directamente influenciado polas condicións climáticas, que 

cando lle son favorables provocan un rápido desenvolvemento da enfermidade que pode levar, en casos 

extremos, á perda total da colleita.

Período de risco

OÍDIO DA VIDE
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Síntomas

Método de mostraxe

Período de risco

PODREMIA GRIS

Síntomas

* Follas.- Pódense presentar distintas manifestacións: áreas descoloradas translúcidas, 

enrugamento do limbo ou presenza dun mofo poeirento branco-agrisado distribuído xeralmente en 

manchas sobre a parte superior (debaixo do po aparecen punteaduras necróticas).

* Bacelos.- Os bacelos son atacados xeralmente durante a primavera, cubríndose dun po 

abrancazado e aparecendo posteriormente manchas difusas que van pasando a tons achocolatados.

*  Grans.- A máis típica e grave manifestación causada polo oídio son as gretas dos grans. Estas 

lesións representan ademais a vía de penetración para outros fungos, sobre todo de Botrytis cinerea.

Realización de mostraxes semanais.

Desde follas estendidas ata o acio pechado, é dicir, do estado fenolóxico “E” ata o estado “L”.

 (f. asc. Sclerotinia fuckeliana (De Bary) Fuckel; f. con. Botrytis cinerea Pers)

É unha enfermidade moi grave e amplamente estendida, que causa danos de maior importancia 

naquelas zonas onde as condicións climáticas, humidade sobre todo, lle son máis favorables.

A mellora nas técnicas tradicionais do cultivo da 

vide contribuíu fortemente ao desenvolvemento de 

Botrytis facilitando novas portas de entrada ao fungo.

A enfermidade pode afectar a todas as partes 

verdes da planta.

* Follas.- Sobre elas a enfermidade maniféstase 

xeralmente nas épocas primaverais chuviosas; a beira do 

limbo toma unha cor parda e posteriormente seca, 

aparecendo unha necrose moi marcada.
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* Bacelos.- Cando aínda están verdes aparece unha lixeira 

mancha que vai avanzando ata converterse nunha ampla necrose se 

o tempo é húmido e cóbrese dunha peluxe agrisada. Os ataques 

fortes poden producir a perda dalgúns gromos novos e, en casos 

extremos, dan lugar a grandes perdas de colleita.

En inverno, sobre bacelos lignificados aparecen manchas 

mouras onde se atopan os esclerocios cubertos dun micelio escuro.

* Acios.- Durante os estados floración-callado a 

enfermidade pode atacar ao raspón e provocar unha interrupción no 

transporte de substancias nutritivas, que pode dar lugar á caída dos 

acios.

No período de envero-colleita os grans atacados recóbrense 

dun mofo gris, e poden chegar  finalmente a podrecer.

As perdas ocasionadas por Botrytis poden chegar a ser 

graves, sobre todo se os ataques se producen en períodos próximos 

á colleita, o cal afecta á cantidade e calidade da colleita.

- Eliminar as follas próximas aos acios

- Loitar contra as couzas do acio

- Limitar as fertilizacións nitroxenadas

- Protexer os acios de danos mecánicos.

Realización de mostraxes semanais.

Desde follas incipientes ata a maduración, é dicir, do estado 

fenolóxico “D” ata o  “N”. 

Medidas para reducir a súa incidencia 

Método de mostraxe

Período de risco
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PODREMIA DA RAÍZ (Armillaria mellea Vahl. e Rosellinia necatrix H.)

É unha das enfermidades máis graves que atacan á vide, xa que produce, en pouco tempo, a 

morte da cepa. O seu tratamento é moi difícil debido ao carácter saprófito do fungo e á presenza de 

cordóns miceliais (rizomorfos), que teñen un gran poder de persistencia e que fan que a infección se 

propague dunha cepa a outra a través do solo.  

É un fungo moi polífago, xa que ataca á vide, froiteiras, árbores forestais, etc.

Ao ser enfermidades que producen a destrución do sistema radicular, os primeiros síntomas 

visibles acostuman aparecer nos gromos máis afastados, cuxas follas amarelecen, murchan e caen. A 

planta presenta un aspecto de decaemento xeral con entrenós curtos, secando algún dos brazos.

A morte da planta acostuma producirse 3 a 4 anos despois da aparición dos primeiros síntomas.

Ao arrancar unha planta enferma obsérvase que a cortiza da 

raíz sepárase en tiras, aparecendo unha capa abrancazada baixo 

esta. Tamén pode observarse a presenza de cordóns ramificados 

brancos ou pardos denominados rizomorfos, que aparecen 

relativamente soltos e só suxeitos nalgunhas partes. É precisamente 

Síntomas

178

Micelio abrancazado
desenvolvéndose baixo a cortiza

Rizomorfos de A. melleaCarpófogos de Armillaria



mediante os rizomorfos como se estende a infección ás plantas contiguas, que penetra a través das 

raíces.

A podremia é tipicamente húmida e cun forte olor a mofo.

A enfermidade desenvólvese preferentemente en zonas húmidas e nas partes baixas das 

parcelas, aparecendo en principio en cepas illadas e estendéndose pouco a pouco ás máis próximas.

Medidas para reducir a súa incidencia 

EXCORIOSE

Síntomas

Cando aparecen os primeiros síntomas de decaemento, levar mostras ao laboratorio de 

diagnóstico fitopatolóxico indicado polo técnico, para confirmar a presenza de Armillaria e poder 

tomar as medidas oportunas.

 (Phomopsis viticola Sacc.)

Esta enfermidade é bastante frecuente na nosa zona xa que as condicións climáticas (humidade 

sobre todo) favorecen o seu desenvolvemento. No entanto, polo momento os danos que causa non son, 

tan importantes como os doutras enfermidades, xa que os ataques 

sobre o froito son pouco frecuentes.

* Follas.- Nas zonas próximas aos nervios principais 

aparecen manchas marrón escuras ou negras con marxes amarelas.

Se o ataque é forte pode secar parte da folla, que toma unha 

cor amarela e chega a caer.

* Bacelos.- Os bacelos dun ou dos anos son os órganos máis 

atacados e sobre os que se ven os síntomas máis característicos. 

Sobre todo en inverno, dada a ausencia de vexetación, nótanse ao 

longo dos bacelos machucaduras pardo-violáceas dispostas en 

sentido lonxitudinal, que ás veces van unidas a cortes claros de 

distintas dimensións e que poden alongarse e provocar a ruptura 
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dos bacelos. Inicialmente, acostuma localizarse esta 

sintomatoloxía na base do bacelo á altura do primeiro entrenó, e 

logo segue estendéndose.

Un síntoma moi característico é o prateado que se produce 

na madeira agostada, e obsérvase sobre ela numerosos puntos 

negros que son os picnidios. 

En primavera a enfermidade maniféstase co aborto das 

xemas, que non agroman, e producen unha vexetación escasa. Pola 

súa parte, raramente se atopan síntomas de excoriose en acios, que 

poden aparecer diseminados a consecuencia do aborto floral 

primaveral e que presentan grans oblongos punteados de manchas 

escuras.

Os ataques de excoriose inciden notablemente sobre a 

vitalidade da planta, xa sexa indirectamente, provocando unha diminución 

progresiva do vigor, ou directamente, producindo rupturas dos bacelos.

Facer a mostraxe en inverno recollendo bacelos para confirmar a presenza de excoriose; desta 

forma podemos tomar as medidas oportunas cando agroma.

 (Eutypa lata (Pers. Fr.) Tul.)

 Eutypa é unha das enfermidades máis destrutivas da madeira. Os danos máis graves prodúcense 

en plantacións vellas e en zonas onde as chuvias anuais superan os 600 mm.

A degradación da madeira  baixo a acción de fungos lignícolas (Eutypa, Isca, etc.) tradúcese en 

modificacións físicas (dureza, aspecto, cor, etc.) e químicas (destrución preferencial de certos 

compostos). Neste sentido, Eutypa e Cephalosporium podemos enclavalas dentro das podremias parda 

ou cúbica da madeira, a diferenza de Isca e Phellinus, que producen unha podremia branca e fibrosa.

Método de mostraxe

EUTIPIOSE
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Síntomas

As enfermidades que afectan á madeira son ás 

veces difíciles de identificar.

Síntomas clásicos: sobre o tronco que terma do 

brazo morto obsérvase un falso cancro, xeralmente 

relacionado cunha ferida da poda. Ás veces, sobre a 

madeira morta aparecen unhas zonas mouras e aboladas 

que conteñen as frutificacións do fungo (peritecas).

Uns cortes lonxitudinais nos brazos da cepa 

enferma permiten ver unha necrose dura, de cor parda 

agrisada, segundo as cepas. Esta madeira rompe 

doadamente, e lembra á rotura dunha raíz da cenoria. De aí 

que se fale do "test cenoria" para recoñecer o ataque de 

Eutypa sobre unha cepa.

Un corte transversal na zona afectada amósanos 

unha necrose dura, marrón-violácea, que é sempre 

sectorial e ben delimitada.

Síntomas durante o período vexetativo: en 

primavera aparecen os primeiros síntomas sobre os novos 

gromos, que teñen un crecemento reducido e presentan 

entrenó “curto”.  As follas son xeralmente pequenas, unhas 

veces cloróticas e outras veces apardazadas, rizadas ou crispadas, con necroses marxinais. Nunha fase 

avanzada da enfermidade as pólas levan principios de follas ou incluso están desprovistas delas.

As inflorescencias van secando, ás veces, antes da floración.

Estes síntomas poden darse unicamente nun brazo da cepa, mentres que o resto, que non está 

afectado, presenta gromos normais.

181

Síntoma de eutipiose na madeira da vide

E
N

F
E

R
M

iD
A

D
E

S

Formacións mouras que conteñen as peritecas de 
Eutypa lata

Videira



Método de mostraxe

COMPLEXO ESCA DA VIDE

Síntomas

Durante o período vexetativo, hai que observar o desenvolvemento da vexetación; se esta é 

escasa nun dos brazos, marcalo ou cortalo e envialo ao laboratorio de diagnóstico que indique o técnico 

para confirmar a enfermidade.

 (Fomitiporia sp.  e  Stereum hirsutum (Willd.)Prs.)

Esca é unha enfermidade que pode presentarse, 

segundo sexan as condicións, dunha forma rápida, 

provocando o murchamento fulminante da cepa, ou dun 

xeito lento, provocando un decaemento progresivo dos 

bacelos que dá lugar a perdas da colleita que se acumulan 

ano tras ano.

A sintomatoloxía da esca non é específica deste 

fungo, xa que certos desequilibrios nutricionais da planta 

como carencias de magnesio ou potasio producen a miúdo 

alteracións moi semellantes nas follas.

* Follas.- Na forma crónica aparecen manchas cloróticas de poucos milímetros que aumentan 

de diámetro ata confluír entre si, prodúcense  descoloracións internervais que da amarela ou a vermella 

viran á parda, e rexístrase finalmente un desecamento da beira da folla. Os síntomas acostuman estar 

limitados a unhas poucas pólas.

A infección progresa intensificándose de ano en ano.

A forma aguda ou apoplexía aparece xeralmente en xullo-agosto, despois dunha chuvia. En 

poucos días, as plantas, aparentemente sas, secan completamente (tanto os bacelos como as follas e os 

froitos).

* Tronco.- A enfermidade acostuma penetrar a través das feridas de poda, e ataca  
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principalmente ao enxerto. Se se realiza un corte da madeira obsérvanse zonas de cor parda (pero 

amarelecen no centro) que se agrandan progresivamente, e prodúcese unha degradación dos tecidos 

leñosos a partir da zona afectada.

Durante o período vexetativo observar o desenvolvemento da vexetación; se esta é escasa nun 

dos brazos, marcalo ou cortalo e envialo ao laboratorio de diagnóstico que indique o técnico para 

confirmar a enfermidade.

Método de mostraxe
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COUZAS DO ACIO

Síntomas e danos

 (Lobesia botrana Den. e Shiff)

Na actualidade atópase presente en todas as rexións 

vitícolas españolas.

Descrición dos distintos estados de desenvolvemento:

Adultos: son bolboretas que miden 6 mm de lonxitude e 11-

13 mm de envergadura. O primeiro par de ás é xaspeado, con 

manchas escuras en marrón alternando con zonas claras, de forma 

caprichosa. As ás posteriores son grises e provistas dun floco 

agrisado.

Ovos: miden algo menos de 1 mm, son branco-amarelados 

ou translúcidos, con brillo e reflexos irisados e ao final do seu 

desenvolvemento distínguese un punto escuro (cabeza negra). A 

súa forma é lenticular.

Larvas: atópanse nos acios, son de coloración verdosa 

(aínda que varía de amarelo-verdoso a marrón agrisado), coa 

cabeza sempre de cor marrón clara. O seu tamaño varía de 1 mm ao 

nacer a 1 cm no seu máximo desenvolvemento, pasando 

por cinco estados larvarios.

Crisálidas: difíciles de localizar, atópanse 

escondidas na cortiza das cepas, solo ou acios. Ademais, 

están envoltas por un abrocho branco, con brillo sedoso; 

miden medio centímetro e son de cor marrón.

As larvas da 1ª xeración destrúen botóns florais, 

flores, e incluso froitiños acabados de callar, que se reúnen 

en “glomérulos” ou niños nos que viven. Cada larva 
Glomérulo formándose en acio

Penetración larvaria na uva

Adulto de L. botrana
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constrúe uns 2-3 “glomérulos”.

As larvas da 2ª e 3ª xeración producen sempre 

certa perda de colleita e sobre todo de calidade na uva, 

debido a que se alimentan das bagas e penetran nelas. A 

este dano directo hai que engadir os danos indirectos que 

ocasionan diversas podremias do acio que se instalan nas 

feridas que constitúen as penetracións larvarias.

Realización de mostraxes semanais para a 1ª, 2ª e 

3ª xeración.

* Trampas de feromonas sexuais.

Límite de tolerancia: tratar nos máximos das curvas do voo.

* Observación de 100 acios para revelar a presenza de glomérulos, ovos ou penetracións de 

larvas.

Límite de tolerancia para 1ª xeración: 20-40 % de acios con glomérulos.

Límite de tolerancia para 2ª xeración: 3-5 % de acios afectados se son variedades sensibles a 

Botrytis, 5-8 % no resto dos casos.

Para a 1ª xeración, desde os acios visibles ata o callado, é dicir, do estado fenolóxico “F” ata o 

estado “J”.

Para a 2ª e 3ª xeración, desde o callado ata a maduración, é dicir, do estado fenolóxico “J” ata o 

estado “N”.

 

En Galicia é de pouca importancia económica, polo que actualmente pode considerarse como 

praga secundaria.

Métodos de mostraxe

Período de risco

Eupoecilia ou Clysia ambigüella HB

Adultos capturados nunha trampa de feromona
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Descrición dos distintos estados de desenvolvemento:

Os adultos teñen as ás anteriores amareladas e están cruzadas por unha banda de cor parda 

moura, moi visible e característica.

Os ovos son practicamente iguais aos de Lobesia, mentres que as larvas diferéncianse en que 

teñen a cabeza moura e movementos lentos, en tanto que as de Lobesia, presentan a cabeza de cor 

marrón clara e movementos moi vivos.

As crisálidas son amareladas, algo máis anchas que as de Lobesia e a súa envoltura leva 

incrustados corpos estraños, fronte ao caso anterior, que é lisa.

Análogos aos de Lobesia botrana. Ao igual que naquela, favorecen o desenvolvemento de 

podremias do acio.

Iguais aos que se indican para Lobesia botrana.

 (Cneorrhinus dispar Graells)

Este coleóptero da familia dos curculiónidos, coñecido en Galicia cos nomes de “Pedroulo”, 

“Pedrolo” ou “Pedreses”, ocasiona ataques periódicos ao viñedo 

galego, provocando danos de importancia.

Descrición dos distintos estados de desenvolvemento:

Adultos: a femia mide de 10 a 12 mm. O corpo é globoso, 

de cor negra e está recuberto de escamas ovaladas de cor gris ou 

branca. O macho ten as mesmas características que a femia, pero é 

de menor tamaño (7 a 9 mm).

Ovos: de forma ovalada, 1 mm de lonxitude e cor 

amarelada, son depositados en grupos e recubertos dunha 

substancia xelatinosa.

Síntomas e danos

Métodos de mostraxe e período de risco

PEDROULO

Pedroulo
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Larvas: ao nacer miden 1,5 mm e uns 12 mm ao final do seu desenvolvemento. Son ápodas, 

arqueadas, brancas e carnosas, coa cabeza de cor marrón escura. O seu desenvolvemento efectúano 

dentro do solo, preferindo os areosos ou ben cavados, onde se alimentan de raíces.

Crisálidas: de cor branca cremosa, e están situadas preto das raíces.

Os adultos son voraces comedores de gromos, primordios de acios e follas; os danos máis 

importantes son ocasionados por aqueles que emerxen en abril, coincidindo coa agromación  da vide, 

pois provocan a destrución dos novos gromos. Os adultos que emerxen en maio-xuño causan un dano 

menor ao comer só as beiras das follas.

Os danos producidos polas larvas son máis difíciles de avaliar, pois localízanse nas raíces e 

raiciñas, onde labran galerías superficiais. Indubidablemente, a planta pode sufrir un debilitamento en 

caso de ataque forte.

Realizar mostraxes semanais de 100 xemas e observar se están comidas ou danadas.

Límite de tolerancia: de 3 ao 5 % das xemas atacadas.

Desde a xema inchada ata as follas estendidas, é dicir, do estado fenolóxico “B” ata o “E”.

 (Empoasca spp. )

Coñécese como “mosquito verde” a un grupo de insectos chupadores cicadélidos que afectan á 

vide e a un gran número de plantas silvestres e cultivadas.

Descrición dos distintos estados de desenvolvemento:

Os insectos adultos son semellantes ás larvas. En estado adulto presenta forma alongada, mide 

2 a 3 mm de lonxitude e é de cor verde clara.

Os ovos, brancos e alongados, son postos no interior do espesor da folla.

A larva, de cor branca e tegumentos brandos no seu primeiro estado, evoluciona axiña a unha 

Síntomas e danos

Método de mostraxe

Período de risco

MOSQUITO VERDE
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tonalidade amarela ou amarelo-verdosa nos estados 

seguintes, conservando sempre a súa forma alongada. É 

característico da larva o seu desprazamento en oblicuo 

sobre o envés da folla, e do adulto os seus saltos para ir de 

parra en parra.

Os seus danos directos limítanse ás follas. Co seu 

aparato chupador ataca principalmente aos nervios das 

follas producindo manchas escuras.

Se o ataque se produce nas primeiras fases de desenvolvemento dos gromos, aparecen 

descoloracións e desecacións marxinais máis ou menos pronunciadas. Estas desecacións están 

diferenciadas e delimitadas das zonas verdes con reberetes de cor amarela nas variedades brancas e 

vermello nas tintas.

Se o ataque ten lugar a finais de xullo, agosto ou setembro, os síntomas localízanse sobre as 

follas xa formadas. Sobre as variedades tintas obsérvanse manchas angulosas de cor vermella que, 

partindo da beira, van cara ao interior da folla, e están delimitadas polos nervios formando un mosaico. 

Sobre as variedades brancas obsérvanse descoloracións e amarelados, acompañados ou non dunha 

desecación marxinal de cor avermellada.

Como danos indirectos do ataque destes parasitos pódense sinalar a falta de madurez do froito e 

o feito de que con ataques graves se produce unha perda importante na calidade da colleita; ademais, a 

madeira non se agosta con normalidade.

Realizaranse dous tipos de mostraxe:

* Mostraxes semanais contando o número de individuos en 100 follas.

Límite de tolerancia: de 1 a 2 individuos por folla.

Síntomas e danos

Método de mostraxe

Ninfa e exuvia de mosquito verde
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* Capturas en trampas amarelas.

Límite de tolerancia:  250 cicadélidos por trampa semanalmente.

Desde acios visibles ata acios pechados, é dicir, do estado fenolóxico “F” ata o “L”.

 (Scaphoideus titanus Ball)

A súa importancia radica na súa condición de vector da flavescencia dourada.

Descrición dos distintos estados de desenvolvemento:

Adultos: alados, de corpo triangular e cor ocre-marrón. As femias (5,5-5,8 mm) teñen na cabeza 

tres bandas transversais escuras e os machos (4,8-5 mm) teñen unha soa banda.

Ovos: de 1,3 x 0,3 mm, son alongados e arqueados cun extremo acabado en punta e o outro 

redondeado. A coloración, clara ao principio, evoluciona posteriormente a alaranxada e finalmente a 

ocre.

Larvas: de cor abrancazada, pasan por cinco estados larvarios, todos ápteros e de coloración 

cambiante. En todos os estados teñen un característico dobre punteado simétrico de cor negra e forma 

triangular no extremo posterior do abdome. Son saltadoras, moi móbiles, desprázanse en liña recta e 

atópanse no envés das follas, onde se alimentan picando co seu estilete os vasos condutores.

As mostraxes realizaranse semanalmente con trampas amarelas engomadas.

Límite de tolerancia: observación de presenza de Scaphoideus titanus e se a flavescencia está 

presente.

Desde acios visibles ata acio pechado, é dicir, do estado fenolóxico “F” ata o “L”.

Período de risco

CICADELA BRANCA

Método de mostraxe

Período de risco

P
R

a
g

a
s

Videira



ACARIOSE

Síntomas e danos

 (Calepitrimerus vitis Nal., syn. Phyllocoptes vitis Nal.)

A acariose é unha praga que está estendida pola 

maior parte das zonas vitícolas españolas.

D e s c r i c i ó n  d o s  d i s t i n t o s  e s t a d o s  d e  

desenvolvemento:

Adultos: caracterízanse por ter o corpo alongado 

en forma troncocónica. Miden aproximadamente 0,16 mm 

de longo e son de cor amarela clara as femias de verán e cor 

amarela escura as de inverno. Teñen dous pares de patas.

Ovos: son redondos, esbrancuxados, un pouco 

quitinizados e miden 0,04 mm.

Estados intermedios: entre o ovo e o adulto 

existen catro  estados, dous  móbiles e dous inmóbiles, 

provistos todos eles de dous  pares de patas.

Os síntomas maniféstanse porque as plantas 

agroman dun xeito anormal, moi lento, con follas 

abarquiñadas con avultamentos, nervios das follas moi 

patentes, entrenós curtos e un mal callado. Ademais, nas 

follas terminais dos gromos pódense observar, ollándoas 

contra a luz, numerosos puntos brancos ocasionados polas 

picaduras dos ácaros.

Os danos máis importantes son causados polas femias invernantes ao iniciarse a agromación , 

xa que dificultan que abrochen as xemas, provocando posteriormente o aborto dalgunhas flores e como 

consecuencia un mal callado; tamén causan un aborto dos acios.

En caso de forte ataque a colleita pódese reducir ata nun 80%.
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Adulto de C.vitis visto ao microscopio

Puntos brancos debidos ao ataque de acariose
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Método de mostraxe

Período de risco

ARAÑA VERMELLA

En inverno (estado A) para coñecer o potencial que imos ter, coller 10 bacelos/ha; tomar 3 

xemas de cada un deses bacelos, e se temos 1-3 ácaros por xema, vixiar na agromación .

Durante o período vexetativo, realizar mostraxes semanais de 50 follas por hectárea, contando o 

número de ácaros con lupa binocular.

Límite de tolerancia: de 10 a 20 ácaros de media por folla.

Desde a xema inchada ata o acio pechado, é dicir, do estado fenolóxico “B” ata o  “L”.

 (Panonychus ulmi  Koch )

Ataca a numerosas árbores e arbustos, entre as que se atopan de forma preferida as froiteiras, 

incluída a vide.

Descrición dos distintos estados de desenvolvemento:

Adultos: teñen catro  pares de patas. A femia é ovalada e de cor vermella escura, con pelos ou 

sedas que saen de protuberancias abrancazadas; mide ao redor de 0,5 mm. O macho é un pouco máis 

alongado, máis pálido e pequeno.

Ovos de P. ulmi
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Ovos: a súa forma lembra á da cebola; son de cor vermella.

Estados intermedios: ten seis estados de desenvolvemento, tres activos (larva, con tres pares 

de patas, e dúas ninfas) e tres en repouso (crisálidas). Durante os estados activos vai aumentando o 

tamaño do corpo, e prodúcese unha muda ao final de cada estado en repouso. En todos os estados 

predomina a cor vermella.

Os síntomas en follas esténdense por todo o limbo, no que aparecen punteaduras necróticas 

rodeadas por unha descoloración.

Os primeiros ataques poden ocasionar danos 

graves, con redución do crecemento, caída de follas da 

base e desecación de gromos.

Os ataques de verán, con perda de clorofila e 

defoliación, ocasionan sobre todo unha diminución do 

grao de azucre no mosto; tamén poden repercutir na 

vexetación do ano seguinte por un mal agostamento dos 

bacelos e unha deficiente alimentación das xemas.

Poden seguirse diferentes métodos de mostraxe:

* Mostraxe sistemática.

- Controis visuais de 50 follas con observación das formas móbiles.

Límite de tolerancia: Primavera: 60-70 % das follas con formas móbiles. A finais do verán 

(estados L e M): 30-45 % das follas ocupadas.

* Mostraxe secuencial

Reducir o tamaño da mostraxe a só 10, 20, 30 follas. Cóllese primeiro 10 follas e en función do 

nivel encontrado tómase a decisión de tratar ou non, ou ben se continúa con 20 follas e así 

sucesivamente. 

Síntomas e danos

Método de mostraxe
Síntomas nas follas



193

* Mostraxe segundo a presenza de fitoseidos

Sobre 50 follas por hectárea, determinar a porcentaxe de ocupación de follas por formas 

móbiles de araña vermella e por fitoseidos. 

Desde as follas incipientes ata a maduración, é dicir, do estado fenolóxico “D” ata o “M”.

Actualmente é posible a loita biolóxica mediante ácaros depredadores coa condición de que o 

programa de tratamentos da plantación respecte estes beneficiosos.

En caso de practicar loita química, intervirase unha vez superado o límite de tratamento.

 (Eriophyes vitis Pgst., syn Colomerus vitis Pgst.)

Este ácaro está moi estendido, e pode atoparse en 

todas as zonas vitícolas de España, particularmente a raza 

que produce as bugallas, que é coñecida comunmente co 

nome de “erinose”.

Desc r i c ión  dos  d i s t i n to s  e s t ados  de  

desenvolvemento:

Adultos: o corpo é alongado, duns 0,20 mm de 

lonxitude e de cor amarela pálida. Ten dous pares de patas.

Ovos: son ovalados e brancos.

Estados intermedios: entre o ovo e o adulto 

existen catro  estados, dous móbiles e dous inmóbiles, 

provistos todos eles de dous pares de patas.

Na raza das falsas bugallas, nas follas aparecen unhas falsas bugallas lixeiramente saíntes na 

cara, coincidindo con depresións no envés, tapizadas por abundante pilosidade, abrancazada ao 

Período de risco

Estratexia de control

ERINOSE

Síntomas e danos

Bugalla de erinose na folla

P
r

A
G

A
S

Videira



194

principio, branca-avermellada despois, apardazada finalmente. Esta pilosidade, sen formar bugallas, 

tamén pode apreciarse nos peciolos das follas, gabiáns, xemas, gromos e inflorescencia. Os danos que 

causa non son de gran importancia.

Os danos provocados polos nematodos na vide, así como noutros cultivos leñosos, quedan 

habitualmente enmascarados debido a que non están asociados a unha sintomatoloxía concreta que os 

define.

Os nematodos na vide poden causar dous tipos de danos:

Directos: hipertrofia e lesións no sistema radicular, o que facilita ademais a entrada a outros 

microorganismos patóxenos.

Indirectos: transmisores do virus.

Os xéneros que a continuación se describen consideramos que teñen maior relevancia no 

cultivo da vide.

(Xiphinema index Thorne & Allen, X. mediterraneum Martelli & 

Lamberti, X. italiae  Meyl e X. diversicaudatum  (Micoletezky) Thorne)

Este xénero foi asociado por primeira vez como parasito da vide en 1950, cando Thorne e Allen 

describen a nova especie Xiphinema index, e anos máis tarde se comproba o seu papel como principal 

vector do virus do entrenó curto.

Paralelamente a estes danos indirectos hai que sinalar os que directamente ocasionan ao sistema 

radicular durante a súa alimentación.

Este xénero está amplamente distribuído nas zonas vitícolas máis importantes do mundo. En 

España, segundo M. Arias (1976), as especies máis frecuentes, que aparecen nun 70% das mostraxes 

analizadas, son as seguintes:

NEMATODOS

NEMATODOS DE DAGA 
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- X. mediterraneum: 58%

- X. index: 19%

- X. italiae: 9%

- en menores proporcións: X. ingens, X. saluelense, X. turcicum, X. riversi e X. neovuttiuezi.

Os síntomas xerais asociados a estes parasitos reflíctense nun debilitamento progresivo das 

plantas e unha redución na colleita. No entanto, estes mesmos síntomas poden aparecer como 

consecuencia da presenza doutros organismos patóxenos do solo, incluídos os nematodos formadores 

de nódulos, polo que non resultan específicos e determinantes desta praga.

Outra característica que pode acompañar á infestación de nematodos daga son os pequenos 

engrosamentos que se forman nos extremos das raiciñas debidos ás picaduras que os nematodos 

realizan nesa zona da raíz para alimentarse; non obstante, esta hipertrofia non sempre ocorre, polo que 

será necesario realizar unha análise do solo para confirmar a súa presenza.

Síntomas
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Estes son os danos directos que ocasionan á planta. Os indirectos son os provocados por 

algunhas especies transmisoras do virus, como é o caso de Xiphinema index e X. italiae como principais 

vías de transmisión do virus do entrenó curto, polo que as plantas afectadas presentan ademais os 

síntomas propios desta enfermidade (fasciación e entrenó curto nas pólas, descoloracións e mosaicos 

internerviais nas follas, etc.).

Realizaranse dúas mostraxes anuais (primavera e outono) recollendo terra da zona próxima ao 

sistema radicular en 10 plantas por hectárea. As mostraxes serán analizadas polo laboratorio asignado 

pola Administración.

Método de mostraxe
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Os métodos de mostraxe, límites de tolerancia e consellos agronómicos poden consultarse na 
páxina web: 

Control integrado e Produción integrada:

Cando sexa necesario e permitido recorrer ao control químico, os produtos fitosanitarios 

deberán pertencer exclusivamente ás actuais categorías ecotoxicolóxicas AAA ou AAB, ou ás 

transpostas en posteriores normativas nacionais.

Para coñecer cales son os produtos rexistrados en cada caso, consultar a seguinte páxina web: 

Agricultura ecolóxica:

Para coñecer os posibles insumos permitidos en agricultura ecolóxica, consultar a seguinte 

páxina web:

  (Especialmente: Regulamento CEE nº 2092/91 do Consello: Anexo II).

www.efa-dip.org

www.mapya.es

www.craega.es
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