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Resum 

 

Els cítrics són els fruits amb major producció a Espanya, que es troba entre els principals 

països productors de taronges del món i n’és el principal productor d'Europa i del 

mediterrani. La meitat de la producció Espanyola s'exporta a diferents mercats, 

principalment europeus.  

 

La mosca mediterrània de  la fruita, Ceratits capitata (Wiedemann), és una de les plagues 

més importants a nivell mundial de varis cultius degut a la seva amplia distribució i elevada 

polifàgia. Totes les espècies i varietats de cítrics, excepte la llimona, són susceptibles del 

seu atac.  

 

Les mosques de la fruita són de difícil control i, a més, provoquen unes grans pèrdues 

econòmiques a causa del danys que produeixen als fruits, les rigoroses regulacions de 

quarantena existents i els baixos llindars de danys admissibles en molts casos. Això provoca 

que pel seu control s'hagin d'emprar programes de Gestió Integrada de Plagues que 

contemplen, a més de la lluita biològica, altres tècniques compatibles. Els mètodes 

biotecnològics pel control de C. capitata en cítrics, respectuosos amb la fauna útil i no 

contaminants, són els sistemes emergents en els que es treballa actualment. 

 

En aquest treball es varen dur a terme tres tractaments per comparar diferents mètodes de 

control biotecnològic: dos de captura massiva (Cera Trap i Decis Trap) i un altre d’atracció 

i mort (Magnet MED). Una parcel·la va servir de control i no s'hi va posar cap trampa de 

control biotecnològic. També es va realitzar un seguiment de la població i es varen diferents 

tipus d’avaluacions per determinar l’efectivitat dels diferents tractaments. 

 

El que s’ha pogut observar és que la utilització combinada d’aquests mètodes juntament 

amb tractaments fitosanitaris milloren el control de la plaga i en redueixen la població en 

comparació a l’aplicació exclusiva de tractaments fitosanitaris. També cal destacar que el 

mètode de captura massiva amb Decis Trap ha obtingut els millors resultats en els diferents 

paràmetres avaluats en quant al control de C. capitata, encara que no s’han observat 

diferències significatives entre els tres mètodes de control biotecnològic assajats. 
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1. Introducció 

 

1.1 El cultiu del taronger 

 

1.1.1 Descripció 

 

El taronger (taronger dolç), C. sinensis (L.) Osbeck, pertany a la família Rutaceae. A aquesta 

família pertanyen les espècies de cítrics amb interès comercial i d'entre elles, les del gènere 

Citrus són les més importants des d'un punt de vista agronòmic. El seu cultiu representa la 

producció de fruits per al consum en fresc i per a la seva transformació en suc. Entre elles 

les de major difusió son les següents (Agustí, 2003): 

 

 - C. aurantifolia (Christm.) Swing. Llimoner àcid. 

 - C. latifolia L. Llimoner de Pèrsia. 

 - C. aurantium L. Taronger agre. 

 - C. grandis (L.) Osb. Aranger gran. 

 - C. limon (L.) Burm. Llimoner. 

 - C. paradisi Macf. Aranger. 

 - C. reticulata Blanco. Mandariner. 

 - C. sinensis (L.) Osb. Taronger. 

 

Les espècies del gènere Citrus són de fulla perenne, encara que de duració variable entre 

elles. La mida i la forma dels arbres són variables, des d’erecte fins a globosa o desgarbada. 

Les fulles presenten espines a les axil·les i poden ser de mida gran (pomelos), mitjana 

(taronges i llimones) o petita (la majora dels mandarins). Les flors s'organitzen en 

inflorescències uni i multi-florals, amb o sense fulles, tenen 5 sèpals verds, 5 pètals blancs, 

20-40 estams soldats, amb pol·len no sempre fèrtil, i 8-10 carpels soldats. El fruit està format 

per un ovari simple de 8-10 carpels soldats (segments) rodejats per una clovella resistent. 

La seva forma és variable, des de esfèrica (taronges) a esfèric-aplanada (pomelos i 

mandarines) o oval (llimones). La polpa està formada per vesícules, que contenen el suc, 

unides per un filament vascular a les parets dorsals dels segments. La clovella conté 

nombroses glàndules d'olis essencials i el seu color varia des de groc-verdós (llimes, 

llimones i pomelos) a taronja més o menys vermellós (taronges i mandarines). Les seves 

llavors, quan existeixen, son ovoides o arrodonides i contenen un o més embrions (Agustí, 

2003). 
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Les principals varietats de C. sinensis (Taronger dolç) cultivades a Espanya es poden 

classificar amb tres grups: les Navel, les Blanques i les Sanguines. D'entre aquests tres 

grups el més important, des d'un punt de vista de la producció, és el grup Navel. Aquest 

grup es distingeix per la presència d'un segon "verticilo" carpel·lar que, al desenvolupar-se, 

dóna lloc a un segon fruit, molt petit, que queda inclòs en el fruit principal per la seva zona 

estilar. L'aspecte que pren es sembla a un llombrígol, el que dóna nom al grup (navel, amb 

anglès, significa llombrígol). Aquestes varietats no tenen llavors ja que els òvuls no són 

fecundats unes vegades perquè les cèl·lules mare dels grans de pol·len degeneren i altres 

perquè és el sac embrionari el que degenera (Agustí, 2003). 

 

Entre les varietats més importants del grup Navel s'hi troba la Navelina, que és el cv. que 

ocupa més percentatge de la producció de cítrics a Espanya (Agustí, 2003). Aquesta 

varietat és originària de Califòrnia (EE.UU.) on es coneixia amb el nom de "Smith's Early 

Navel" i va arribar a Espanya al 1933, on se li va donar el nom de Navelina (Box, 2005). 

 

L'arbre es vigorós, de mida mitjana i aspecte globós. Les fulles són grans i de color verd 

fosc (Agustí, 2003). Floreix i qualla abundantment encara que presenta una lleugera 

alternança. És molt productiu, els fruits són de gran qualitat, molt sucosos i aspermes. La 

seva forma és arrodonida o un poc apuntada per la presència del llombrígol. La maduració 

es precoç (octubre), es desverditza sense dificultat i pot romandre a l'arbre varis mesos 

sense perdre qualitat. El color vermell intens de la clovella dels fruits i el llombrígol 

freqüentment més ocult, els diferencia d'altres varietats (Box, 2005). 

 

1.1.2 Origen i distribució 

 

L'origen dels cítrics es troba a Àsia oriental, encara que a l'actualitat el seu cultiu s'estén 

per la major part de les regions tropicals i subtropicals. La referencia més antiga que es 

coneix sobre l'existència d'aquests fruits data del segle XXIII a. C. a Xina (Agustí, 2003). 

 

A Espanya es coneix la presència dels cítrics des del segle VII, concretament del poncemer 

encara que probablement es coneixia amb anterioritat. També es contempla la possibilitat 

de la seva existència a les Illes Balears durant el segle V, principalment perquè sembla 

probable que els cítrics arribessin a Espanya provinents d'Itàlia a través del mediterrani, 

encara que l’autor ha fixat l'època en què començà el seu cultiu al mediterrani (Agustí, 
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2003). 

 

El taronger amarg i el llimoner arribaren de mans dels àrabs al segle XI. Del taronger dolç 

es desconeix quan i com fou introduït a Espanya encara que es creu que la seva presència 

es remunta a mitjans del segle XV, introduït per els genovesos a través de les seves rutes 

comercials amb Orient. El mandarí i l’aranjer varen esser introduïts molt mes tard, 

concretament als anys 1856 i 1910 respectivament (Agustí, 2003). 

 

Els primers documents oficials coneguts en relació a l'exportació de taronges a Espanya 

son les disposicions dictades a l'any 1788 per les autoritats de Sóller (Mallorca), per a 

regular la compra-venta i embarcament de la taronja amb destinació als ports del sud de 

França. A inicis del segle XIX s'inicia l'exportació des dels ports de la península. Gràcies a 

la millora de les infraestructures i els mitjans de transport s'inicia a la dècada del 1856-1866 

un creixement de l'exportació citrícola a Espanya que culmina als anys 80 i 90 del segle XX 

al completar-se la xarxa de carreteres i autopistes (Agustí, 2003). 

 

Els cítrics es cultiven majoritàriament a les regions tropicals i sub-tropicals d'ambdós 

hemisferis del planeta i actualment son els fruits de major producció del món (Agustí, 2003). 

 

1.2 Dades econòmiques 

 

Els cítrics són els fruits amb major producció a Espanya amb una producció de 7 milions de 

tones en total a l'any 2014 (Faostat 2017). La producció mundial de taronges es de més de 

70 milions de tones, Espanya ocupa la 6 posició entre els països productors de taronges al 

món amb quasi 3,5 milions de tones anuals produïdes durant la campanya de 2013/14 i és 

el principal productor d'Europa i del mediterrani (Faostat 2017). A continuació es presenta 

una taula amb els majors productors de taronges a nivell mundial on es mostra la producció 

de cada país i el percentatge que representa dins el total de la producció mundial. També 

es mostra un gràfic amb el percentatge de producció que ocupen els països productors mes 

importants. 

 

Taula 1. Producció de taronges dels principals països productors expressada en tones a l'any 2014. 

País Producció (t) 

Brasil 16.928.457 

Xina, Continental 7.823.550 
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Índia 7.317.610 

EEUU 6.139.826 

Mèxic 4.533.428 

Espanya 3.494.471 

Egipte 3.135.931 

Indonèsia 1.926.560 

Sudàfrica 1.788.694 

Turquia 1.779.675 

Resta 15.988.158 

Total Mundial 70.856.360 

 

 

Figura 1. Representació del percentatge de la producció mundial de taronges que ocupa cada un dels 

principals productors a l'any 2014. 

 

La superfície destinada al cultiu de cítrics a Espanya és de més de 300.000 ha cultivades 

en la seva majoria al llarg de l'arc litoral mediterrani, des del sud de Catalunya fins al límit 

d'Andalusia amb Portugal, i que es reparteix principalment entre taronger dolç (49%), 

mandarines 38%) i llimones (12%), la producció de taronger dolç prové principalment del 

grup Navel (Navelina, Navel i Navelate). La meitat de la producció Espanyola s'exporta a 

diferents mercats, principalment europeus. A més, aquesta producció també es dirigeix en 

bona mesura al consum interior, i en menor part a la transformació (Anuari d'estadística 
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agrària 2015). 

 

Les Illes Balears ocupen el sisè lloc en quant a producció nacional de taronges (9.800 t), 

encara que amb molta diferència amb les dues principals Comunitats productores que són 

la Comunitat Valenciana (1.874.069 t) i Andalusia (1.379.046 t). De fet, les Illes Balears 

només representen un 0,29% de la producció nacional mentre que la Comunitat Valenciana 

i Andalusia representen mes del 90% entre les dues. Pel que fa a superfície de producció 

Balears ocupa el quint lloc a nivell nacional, encara que cal destacar que pel que fa als 

rendiments de la producció (kg/ha) Balears presenta els rendiments més baixos d'entre tots 

els productors nacionals (Anuari d'estadística agrària 2015). A continuació es mostra una 

taula amb les superfícies, produccions i rendiments de la producció de les comunitats 

productores de taronges  a nivell d'Espanya. 

 

Taula 2. Superfície, producció i rendiment de la producció de les comunitats autònomes productores de 

taronges a l'any 2014. 

Comunitat Superfície (ha) Rendiment 
(kg/ha) 

Producció (t) Producció (%) 

C. Valenciana 73.030 28.705 1.874.069 53,80% 

Andalusia 59.983 23.535 1.379.046 39,59% 

R. de Múrcia 8.523 20.686 164.994 4,74% 

Catalunya 2.290 18.702 37.480 1,08% 

Canàries 1.102 13.094 15.416 0,44% 

Balears 1.677 7.078 9.980 0,29% 

Galícia 94 7.130 1.531 0,04% 

Extremadura 40 23.745 902 0,03% 

Castilla y León 3 23.000 81 0,00% 

País Basc - - 4 0,00% 

Total Espanya 146.742 25.505 3.483.503  

 

A Mallorca es cultiven gairebé 30.000 hectàrees d'arbres fruiters de les quals només 1.674 

es dediquen al cítrics, ja que la majoria estan destinades al cultiu de l'ametller i el garrover. 

D'aquesta superfície la major part es dedica al cultiu del taronger, en concret 1.354 

hectàrees, que suposen gairebé la totalitat del cultiu del taronger a les Illes Balears (1.410 

ha). Pel que fa al valor de la producció, els cítrics suposen un 3,11% del valor total de la 

producció de les Illes Balears, la major part d'aquest valor es correspon a la producció de 

taronges de l'illa de Mallorca (SEMILLA, 2015). 



Avaluació de diferents mètodes de control de la mosca mediterrània de la fruita (Ceratitis capitata) a l'illa de Mallorca INTRODUCCIÓ 
 

17 

 

Respecte al preu de la taronja la tendència durant els darrers anys ha estat a la baixa, 

encara que el valor total de la producció es troba al mateix valor de fa 10 anys, s'ha de tenir 

en compte que les superfícies i produccions han anat augmentant mentre que el preu 

percebut per l'agricultor ha anat disminuint progressivament degut a la sobreproducció i la 

competència (Anuari d'estadística agrària, 2015). A continuació es mostra una taula amb 

l'evolució durant els darrers anys de la superfície, la producció, el preu percebut per 

l'agricultor i el valor total de la producció.  

 

Taula 3. Evolució de la superfície cultivada, la producció, el preu percebut per l'agricultor i el valor total de la 

producció de taronges a nivell Espanyol durant els darrers anys. 

Any 
Superfície  
(milers de 
hectàrees) 

Producció 
(milers de 

tones) 

Preu percebut 
(euros/100kg) 

Valor 
Producció 

(milers d'euros) 

2004 135,7 2.767,1 21,06 582.761 

2005 138,8 2.376,2 22,19 527.285 

2006 140,0 3.397,0 16,77 569.679 

2007 145,9 2.740,3 16,72 458.175 

2008 153,4 3.410,3 22,31 760.835 

2009 152,8 2.669,4 17,85 476.480 

2010 153,6 3.114,8 23,22 723.258 

2011 153,2 2.818,9 18,94 533.897 

2012 152,3 2.942,3 16,27 478.709 

2013 150,2 3.536,7 17,11 605.137 

2014 146,7 3.483,5 15,61 543.775 

 

 

1.3 Principals plagues del taronger a Mallorca 

 

Les plagues són un aspecte del màxim interès al cultiu dels cítrics, afecten tant a la 

producció com a la qualitat i per tant, poden reduir seriosament la rendibilitat de les 

explotacions. El seu control és indispensable i representa entre el 30 i el 35% dels costos 

mitjans del cultiu a la citricultura espanyola (Agustí, 2003). 

 

1.3.1 Àcars 

 

Panonychus citri (àcar vermell): 
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La femella és arrodonida i de color vermell fosc o porpra, l'ou es arrodonit i vermellós. La 

resta d'estadis també són de color vermell (Martín i Llorens, 2014). Provoca danys 

d'importància al grup Navel (Agustí, 2003) i les seves picades provoquen decoloració a les 

fulles, branques verdes i als fruits. La decoloració del fruit es manté fins a la collita provocant 

danys estètics importants. També pot arribar a produir defoliacions importants (Martín i 

Llorens, 2014). 

 

Les poblacions més altes de plaga al camp es donen als mesos de setembre i octubre. Hi 

ha nombrosos insectes auxiliars que s'alimenten de Panonychus citri però els seus enemics 

naturals més eficaços es troben entre els àcars fitoseids. Al camp apareixen tots els estadis 

de desenvolupament de P. citri mesclats, per tant, un producte molt adient per tractar 

aquesta plaga és l'oli mineral ja que actua simultàniament d'adulticida i ovicida a la vegada 

que respecta els seus enemics naturals. Encara que també es pot controlar amb acaricides 

específics (Martín i Llorens, 2014). 

 

Tetranychus urticae (aranya roja): 

 

Aquesta plaga està estesa pràcticament a totes les zones de clima mediterrani, es tracta 

d'una plaga polífaga que afecta especialment al llimoner i al clementí però altres especies 

de cítrics com el taronger dolç són menys susceptibles. L'aranya roja té un cicle vital molt 

ràpid, viu generalment en colònies i produeix fils de seda per a refugiar-se. Produeix 

decoloracions i dessecació a les fulles i pot arribar a produir defoliacions intenses, en els 

fruits provoca taques grises o marronoses. Els mitjans de control alternatius al control 

químic no són eficients per al control d'aquesta plaga en cítrics per tant s'han d'utilitzar 

productes fitosanitaris acaricides autoritzats en sobrepassar el llindar (Martín i Llorens, 

2014). 

 

Aceria sheldoni (àcar de les meravelles): 

 

Es tracta d'un petit eriòfid de forma allargada que és invisible a simple vista. Les seves 

picades provoquen alteracions que afecten a la formació dels elements florals, les fulles i el 

creixement del propi brot. Els danys es produeixen sobretot a les flors provocant 

l'avortament i la pèrdua de la majoria dels fruits, molts pocs arriben a evolucionar i els que 

ho fan presenten deformacions. La lluita química és la solució més eficaç per al control de 
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la plaga (Martín i Llorens, 2014). 

 

1.3.2 Mosca blanca dels cítrics 

 

Aleurothrixus floccosus (mosca blanca algodonosa): 

 

Es tracta d'un insecte hemípter de la família Aleyrodidae. El seu aspecte blanc característic 

es degut a la secreció cèria que recobreix els individus adults, els ous són de color blanc 

però es van tornant foscos durant la maduració de l'embrió. El principal símptoma de la seva 

presència és la detecció de melassa i secreció cèria dels estadis nimfals avançats que 

debilita la brotació i pot provocar la defoliació. A més, pot propiciar l'aparició d'altres plagues 

i malalties. La plaga es pot controlar eficaçment amb el parasitoide Cales noacki sempre 

que s'evitin els insecticides nocius per aquesta espècie (Martín i Llorens, 2014). 

 

1.3.3 Àfids 

 

Aphis gossypii (pugó negre): 

 

La seva importància com a plaga era secundària fins que va desenvolupar resistència a 

determinats insecticides i es va convertir en una de les especies de pugó predominants als 

cultius. Produeix danys a causa de la succió de sàvia i la secreció de melassa que provoca 

l'aparició de la mascara que pot arribar a disminuir la producció i també afectar als fruits.  A 

més és un vector bastant eficaç del virus CTV (Citrus Tristeza Virus) i el principal 

responsable de l'epidèmia d'aquest virus que va arruïnar gran part de la citricultura 

espanyola a partir del 1957 i obligà a substituir els patrons tradicionals per d'altres que fossin 

resistents a la malaltia. Hi ha un gran nombre d'enemics naturals que ataquen als pugons 

encara que no són capaços de controlar-los quan afecten als clementins, en aquest cas 

s'ha de donar prioritat als productes fitosanitaris respectuosos amb els enemics naturals 

dels pugons (Martín i Llorens, 2014). 

 

1.3.4 Còccids 

 

Aonidiella aurantii (poll vermell de Califòrnia): 

 

El cos d'aquest insecte està recobert per un escut circular de color vermellós, la plaga es 
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pot localitzar a tota la part aèria de la planta però els principals danys són deguts a la 

depreciació comercial del fruit a causa de la presencia dels escuts vermells dels insectes 

sobre la seva superfície. Per al control de A. Aurantii s'ha demostrat que els ectoparasitoides 

del gènere Aphytis són els enemics naturals més eficients. La tècnica de confusió sexual 

també permet controlar de forma adequada les poblacions. Pel que fa als tractaments 

fitosanitaris, l'oli mineral té una elevada eficàcia però pot produir fitotoxicitat segons el 

moment d'aplicació. En cas d'utilitzar productes plaguicides s'ha de tenir en compte que 

l'aparició de resistències és freqüent en aquesta plaga de manera que s'ha d'evitar repetir 

productes així com les aplicacions innecessàries (Martín i Llorens, 2014). 

 

1.3.5 Lepidòpters 

 

Phyllocnistis citrella (minador de les fulles): 

 

Aquesta plaga diposita els seus ous a les fulles tendres i la larva es va desenvolupant a la 

vegada que la fulla formant galeries sinuoses provocant una pèrdua de superfície foliar i , 

fins i tot, la caiguda de les fulles. En condicions mediterrànies aquesta plaga provoca danys 

importants a les fulles noves d'estiu i de tardor però té poca influència en el balanç anual 

de fulles encara que, com més jove és l'arbre, més es veu afectat per la plaga. Per tant, 

només és aconsellable tractar els arbres en desenvolupament fins als 5 o 6 anys i es 

recomana mesclar oli mineral amb els insecticides utilitzats per millorar l'eficàcia. 

 

1.3.6 Dípters 

 

Ceratitis capitata (mosca mediterrània de la fruita): 

 

La mosca mediterrània de  la fruita, Ceratits capitata (Wiedemann), és una de les plagues 

més importants a nivell mundial de varis cultius degut a la seva amplia distribució i elevada 

polifàgia (Jacas i Urbaneja, 2008). Als països lliures de plaga s'imposen mesures de 

quarantena però als països allà on la plaga és endèmica només es possible aplicar mitjans 

de lluita consistents a mantenir la població de mosques a nivells que no causin danys 

econòmics (Agustí, 2003). A Espanya C. capitata està considerada una plaga quarantenària 

per l'Administració, això provoca que els llindars de tolerància siguin extremadament baixos 

i que s'estigui treballant en la integració de diversos mètodes de control biorracionals com 

el trampeig massiu, el control biològic o la tècnica de l'insecte estèril (TIE) entre d'altres 
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(Jacas i Urbaneja, 2008). 

 

1.4 Ceratitis. capitata 

 

1.4.1 Mosques de la fruita 

 

Dins de l'ordre Díptera, la família Tephritidae (=Trypetidae), és una de les més amplies, i les 

seves espècies, la majoria fitòfagues, estan presents a les zones càlides i temperades de 

tot el món. Les femelles posen els ous a l'interior de distintes parts vegetals i les larves 

s'alimenten d'elles: al voltant d'un 35-45% de fruits blans (comprenen les plagues més 

importants); un altre 40% de capítols d'Asteràcies (afectant a la producció de llavors) i la 

resta ho fa en flors d'altres famílies; són minadores de fulles, tiges o arrels, o formadores 

d'agalles (White i Elson-Harris, 1992). 

 

Des del punt de vista taxonòmic es distingeixen tres subfamílies: Dacinae, en la qual la 

majoria de les larves s'alimenten de fruits; Trypetinae, amb espècies que en general 

s'alimenten també de fruits, encara que algunes són minadores de tiges i fulles; i Tephritinae 

amb larves florícoles. Es coneixen al voltant de 250 espècies de mosques de la fruita que 

causen danys en fruits comerciables, encara que moltes d'elles són rares (White i Elson-

Harris, 1992). 

 

Els principals gèneres amb espècies plaga d'importància econòmica a nivell mundial, són 

Anastrepha, Dacus, Bactrocera, Ceratitis, Rhagoletis i Toxotrypana (Aluja i Liedo, 1993). 

 

A Europa destaquen com espècies plaga Ceratits capitata (Wiedemann), Bactocera oleae 

(Gmelin) i Rhagoletis cerasi (L.). A Espanya C. capitata i B. oleae són objecte de campanyes 

d'interès estatal des de 1995. La majoria d'aquestes espècies tenen un rang d'hostes reduït, 

encara que hi ha casos extraordinàriament polífags com per exemple C. capitata, que causa 

danys als fruits de més de 250 plantes diferents a la zona mediterrània (Jacas i Ubaneja 

2008). 

 

Les espècies de la família Tephritidae són les vertaderes mosques de la fruita (encara que  

aquest terme s'aplica també a la família Drosophilidae), i suposen un greu problema per a 

la comercialització a nivell internacional dels productes susceptibles del seu atac, ja que 

són plagues de quarantena, el que obliga a realitzar programes fitosanitaris a gran escala i 
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a aplicar rigoroses mesures de quarantena que repercuteixen negativament al mercat 

d'exportació d'aquests productes (Montoya i Cancino, 2004). 

 

Per a la Unió Europea, 23 espècies d'aquesta família són de quarantena per a tot el seu 

territori (Doce, 2000) i per a la zona OEPP (Associació Europea i Mediterrània per a la 

Protecció de les Plantes) hi ha una llista encara més amplia i que no és totalment coincident 

amb l'anterior (EPPO, 2016). 

 

1.4.2 Identificació de C. capitata 

 

L'ou és de color blanquinós, amb forma ovoide, unes cinc vegades més llarg que ample. La 

larva és àpoda i acèfala, de color blanquinós però amb tonalitats groguenques i pot arribar 

a presentar una coloració ataronjada en funció de la seva alimentació. El pupari, a l'interior 

del qual es desenvolupa la pupa de l'insecte, té forma el·lipsoïdal i coloració marró-ocre 

(IVIA, 2016). 

 

L'adult té al voltant de 5mm de longitud. La femella és major que el mascle. Presenta bandes 

de color groguenc, blanc i negre al tòrax i abdomen. Té ulls grossos de color vermellós a 

granat, i les ales són transparents, amb taques i bandes groguenques característiques de 

l'espècie. El mascle presenta, com a caràcter distintiu de dimorfisme sexual, un parell de 

sedes post-oculars espatulades de color negre al cap (IVIA, 2016). 

 

1.4.3 Símptomes i danys: 

 

Els  danys directes es deuen: d’una banda a l'efecte de la picada de posta de la femella 

sobre el fruit, que és una via d'entrada de fongs i bacteris que descomponen la popa; i 

d’altra banda a les galeries generades per les larves durant la seva alimentació. A més, tot 

el senyalat produeix una maduració precoç i la caiguda del fruit. El principal dany indirecte 

es deu a la restricció imposada per altres països a l'exportació de la fruita amb risc d'haver 

sigut atacada per C. capitata (IVIA, 2016). Com ja s'ha dit C. capitata és una de les plagues 

més importants a nivell mundial de varis cultius i les restriccions de quarantena sumades al 

difícil control de la plaga fan que la importància econòmica dels danys sigui molt elevada. 

 

1.4.4 Biologia: 
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La sortida dels adults dels puparis es produeix a l'inici de la primavera, quan les condicions 

climàtiques comencen a ser favorables. L'adult s'alimenta del fruit (nèctar i suc) i també de 

secrecions de melassa produïdes per altres insectes, així com de secrecions glandulars de 

plantes (IVIA, 2016). 

 

L'ou eclosiona entre 2 i 4 dies després de la seva posta. Després de l'eclosió, la larva 

comença a alimentar-se de la polpa del fruit, penetrant cap a l'interior del mateix excavant 

galeries. Sempre en funció de la climatologia, el desenvolupament larvari s'estén de 8 a 10 

dies. Quan la larva de tercer estadi està arribant al final del seu desenvolupament, surt del 

fruit practicant un forat a la superfície i «salta» al sòl, allà on s'enterra uns pocs centímetres, 

per confeccionar el pupari i realitzar la pupació. Tot l'estat de pupa es passa enterrat al sòl 

i amb una duració aproximada d'entre 6 i 10 dies. Finalment, succeeix l'emergència de 

l'adult que surt a l'exterior des del sòl i després d'un curt període de temps, necessari per a 

estendre bé les seves ales, comença a volar a la cerca d'aliment (IVIA, 2016). 

 

Depenent de les condicions climàtiques concretes de cada zona i cada any C. capitata pot 

arribar a tenir fins a 7 o 8 generacions anuals. Això gràcies també a l'existència d'algun tipus 

de fruiter damunt el qual desenvolupar les seves poblacions durant tot l'any, ja que no 

només ataca a cítrics i s'aprofita d'altres fruiters per estar present de manera continuada al 

camp (IVIA, 2016). 

 

Totes les espècies i varietats de cítrics, excepte la llimona, són susceptibles del seu atac 

(IVIA, 2016). La disponibilitat de planta hostatjant i la seva coincidència amb unes 

condicions climàtiques òptimes, són factors determinants per a les fluctuacions de la plaga 

i, donades les característiques d'aquests factors, determinen la seva presència continua i 

elevada, i la seva consideració de plaga clau als cítrics (Martín i Llorens, 2014). A 

continuació es mostren una sèrie d’imatges on es pot veure el cicle complet de Ceratitis 

capitata en taronja així com els danys que produeix en el fruit. 

 

   



Avaluació de diferents mètodes de control de la mosca mediterrània de la fruita (Ceratitis capitata) a l'illa de Mallorca INTRODUCCIÓ 
 

24 

  

Figura 2. Cicle de C.capitata sobre taronger, a) femella adulta, b) aparellament, c) posta, d) larva i e) danys 

en fruits. (Font: Guia de gestión integrada para el cultivo de cítricos, IVIA). 

 

Per determinar el nivell poblacional s'utilitzen trampes alimentàries o sexuals (Martín i 

Llorens, 2014). Si les captures són iguals o superiors a 0,5 mosques/mosquer/dia abans 

del verol, indiquen la necessitat d'efectuar algun tractament. Per a  determinar la presència 

dels primers fruits picats s'observen 10 fruits de mida definitiva per arbre de 20 arbres per 

parcel·la (Martín i Llorens, 2014). S'han de vigilar, especialment, les varietats de 

clementines extra-primerenques al final de l'estiu, i les varietats de taronja tardana al final 

de la campanya (final de primavera) (IVIA, 2016). 

 

1.5 Estratègies de control de C. capitata 

 

1.5.1 GIP a Cítrics 

 

Als anys seixanta, es va produir un canvi de percepció en la protecció vegetal als països 

occidentals. Aquest canvi va tenir el seu origen als nombrosos problemes originats per l'ús 

massiu de plaguicides de síntesi. A Europa, la OILB (Organització Internacional de Lluita 

Biològica), va ser pionera en l'adopció d'estratègies de tipus integrat. A partir de 1970, es 

varen començar a organitzar, baix els auspicis de la Comissió Europea, reunions i projectes 

conjunts de diferents països de la zona amb la finalitat de desenvolupar programes de GIP 

a cítrics (Jacas i Urbaneja, 2008). 

 

A partir d'aquests treballs, varen aparèixer publicades a 1983 les primeres normes on 

s'indicaven mètodes de mostreig i llindars d'intervenció per a les plagues més importants 

dels cítrics (Cavalloro i Prota, 1983). Dotze anys més tard, la OILB publicà uns principis i 

directrius generals sobre el GIP dins de la producció integrada (El Titi et al. 1995). 

 

A Espanya, l'adopció de les primeres estratègies de GIP va quallar amb la creació al 1979 

de les primeres Agrupacions de Tractaments Integrats en cultius de cotó, que, al 1983 
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originaren les Agrupacions de Tractaments Integrats en Agricultura (ATRIAs) i les 

Associacions de Defensa Vegetal (ADVs). Finalment, el Grup de Treball de Cítrics i 

Subtropicals (format per especialistes dels Serveis de Sanitat Vegetal de les Comunitats 

Autònomes, de la Subdirecció de Sanitat Vegetal del Ministeri d'Agricultura, Pesca i 

Alimentació, així com per representants d'alguns organismes d'investigació agrària), va 

redactar el seu primer protocol d'actuació (Jacas i Urbaneja, 2008). 

 

1.5.2 Control integrat de les mosques de la fruita: 

 

Per a l'aplicació de la Gestió Integrada de Plagues, Malalties i Males Herbes s'han 

d'anteposar sempre que sigui possible els mètodes biològics, biotecnològics, culturals i 

físics als mètodes químics. Aquests mètodes s'empraran en el marc d'estratègies que 

incloguin tots els aspectes de l'explotació i del sistema de cultiu que afavoreixi el seu control. 

(Martín i Llorens, 2014) 

 

Les mosques de la fruita són de difícil control i causen unes grans pèrdues econòmiques, 

ja que ataquen als fruits i existeixen rigoroses regulacions de quarantena i baixos llindars 

de danys admissibles en molts casos, i perquè els enemics naturals tenen a vegades menys 

generacions i menor capacitat d'increment que les poblacions dels seus hostes. Això 

provoca que pel seu control s'hagin d'emprar programes de Gestió Integrada de Plagues 

que contemplen a més de la lluita biològica, altres tècniques compatibles, com els mètodes 

culturals, el trampeig massiu, els dissuasius de la posta, els insecticides selectius o la lluita 

autocida. El trampeig massiu en principi també sembla ser un mètode prometedor i 

compatibl. Una altra possibilitat per desenvolupar, es l'ús de dissuasius de la posta, com els 

extractes metabòlics d'excrements de C. capitata (Jacas i Urbaneja, 2008). 

  

1.5.3 Control químic: 

 

El control d'adults de Tephritidae s'ha abordat tradicionalment a tot el món, mitjançant la 

utilització d'insecticides organofosforats, generalment aplicats en polvorització esquer, però 

altres insecticides més selectius com el spinosad, estan avui dia al punt de mira . Encara 

que els himenòpters es solen veure afectats per aquest producte aplicat en polvorització 

esquer, aquest és compatible amb varies especies d'interés en control biològic en cítrics: 

Citrostichus phyllocnistoides Narayan i Diglyphus isaea (Walter) (Eulophidae), 

Diachasmimorpha tryoni (Cameron) (Braconidae) i Anagyrus pseucocci (Girault) 
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(Encyrtidae) (Jacas i Urbaneja 2008). 

 

Encara que recórrer al tractament amb productes fitosanitaris no és el sistema més 

recomanable ni desitjable contra la mosca de la fruita, en el cas d'acudir a ell per haver-hi 

una infestació al nostre camp que no ha pogut ser evitada mitjançant altres mètodes 

alternatius, els compostos a utilitzar són (IVIA, 2016): 

 

Taula 4. Productes fitosanitaris recomanats en cas d'infestació per  C. capitata. 

Mètode d'acció Matèria activa Termini de 

seguretat 

Inhibidors de la acetilcolinesterasa Metil Clorpirifos 15 

Moduladors del canal sodi 

Lambda cihalotrin (només 

polvorització esquer) 
7 

Etofenprox (només polvorització 

esquer) 
14 

Antagonistes del receptor de 

nicotínic acetilcolinesterasa 

Spinosad (només polvorització 

esquer) 
1 

Piretrines 

Deltametrina (trampes de 

captura massiva o d'atracció i 

mort) 

 

Inhibidors de la síntesi de la 

quitina (regulador de creixement) 

tipus 0 lepidòpters 

Lufenuron a trampes 

d'esterilització N.P. 

 

Ja que el fruit es troba pròxim a la seva recol·lecció i posada a disposició del consumidor, 

s'hauran de seleccionar aquells productes fitosanitaris autoritzats amb termini de seguretat 

adaptat a la data de recol·lecció i prioritzar la polvorització-esquer. Es podran utilitzar els 

productes fitosanitaris autoritzats al Registre de Productes Fitosanitaris del Ministeri 

d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (Martín i Llorens, 2014). 

 

1.5.4 Control biològic 

 

Com ja s'ha dit, la mosca mediterrània de la fruita és una de les plagues mundials més 
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importants de varis cultius per la seva amplia distribució i elevada polifàgia, i amb ella s'han 

centrat la majoria dels treballs de control biològic contra Tephritidae. Encara que hi hagut 

notables èxits, encara és necessari aplicar en general altres mesures complementàries de 

control per evitar les pèrdues econòmiques en els cultius que ataca (Jacas i Urbaneja 2008). 

Actualment l'acció dels enemics naturals no és suficient per a controlar per complet els 

danys produïts per C. capitata, la qual cosa no significa que no realitzin un paper important 

en la disminució de les seves poblacions. (IVIA, 2016) 

 

Entre els depredadors hi ha l'aranya Pardosa cribata (Simon) (Araneae: Lycosidae), que 

s'alimenta d'adults de la mosca recent emergits; el caràbid Pseudophonus rufipes (De Geer) 

que s'alimenta de les pupes de la mosca presents al sòl. Existeixen, a més, altres especies 

d'aranyes, caràbids, estafilínids i dermàpters que probablement també s'alimenten de la 

mosca encara que la seva acció de moment no ha sigut avaluada (IVIA, 2016). 

 

En quant als parasitoids, des de 2002 s'han importat tres especies de bracònids: 

Diachasmimorpha tryoni (Cameron) i D. longicaudata (Ashmead) (parasitoides larvaris) i 

Fopius arisanus (Sonan) (parasitoide d'ous). Fins al moment s'han iniciat alliberacions al 

camp de les dues especies del gènere Diachasmimorpha, sense que es pugui confirmar, 

per ara, la seva aclimatació a la nostra zona. Entre els parasitoides autòctons els més 

abundants són els pteromàlids: Pachycrepoideus vindemmiae (Rondani) i Spalangia 

cameroni (Perkins). Ambdós són parasitoids de pupes (IVIA, 2016). 

 

1.5.5 Control cultural: 

 

Pel que fa a les mesures culturals, s'ha de tenir present la relació tri-tròfica entre plaga, 

planta hoste i enemics naturals, ja que algunes plantes poden actuar com importants 

reservoris d'aquests darrers. Per exemple, s'ha comprovat que alguns parasitoids 

prefereixen certs fruits per parasitar els seus hostes, així que l'ús de certes plantes trampa 

a prop dels cultius podria ser una estratègia de control que millores la seva acció (Jacas i 

Urbaneja 2008). Es recomana eliminar la fruita picada i controlar els fruiters aïllats 

(principalment, figueres i nesplers)  (IVIA, 2016). 

 

1.5.6 Mètodes biotecnològics: 

 

Els mètodes biotecnològics per al control de C. capitata a cítrics, respectuosos amb la fauna 
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útil i no contaminants, són els sistemes emergents en els quals es treballa actualment. Es 

tracta de mètodes promoguts per administracions públiques i permeten l'ús particular dels 

mateixos a nivell de finca. Els més estesos són: 

 

- Trampes amb atraient, ja sigui sexual i/o alimentari, i insecticida, per a emprar-se a nivell 

de parcel·la mitjançant el sistema de trampeig massiu o el sistema d'atracció i mort ( lure & 

kill) 

 

- Quimioesterilització, l'objectiu d'aquesta tècnica és la disminució de la població de la 

mosca de la fruita a mitjà-llarg plaç a una zona amplia mitjançant l'utilització de trampes 

amb atraient i gel esterilitzant. Les femelles, que ingereixen l'esquer, dipositen a la fruita 

ous que no eclosionen i els mascles que ingereixen l'esquer esterilitzen a tota femella que 

copuli amb ells. 

 

- Utilització de la tècnica de l'insecte estèril (TIE), es tracta d'un mètode de control global de 

poblacions a grans superfícies, que consisteix en l'alliberació de grans quantitats de 

mascles estèrils, la qual cosa és factible gràcies a l'existència d'una biofàbrica productora 

de mascles i un centre de processat i anàlisi d'aquests organismes, previ a la seva 

alliberació al camp (Martín i Llorens, 2014). 

 

1.5.7 Trampeig massiu 

 

La captura massiva s'utilitza des de fa un segle a Europa com a mètode de reducció de 

poblacions de mosques de la fruita. Les primeres trampes utilitzades a Espanya eren 

mosquers de vidre amb atraients a base de sucs de fruites, vinagre i aigua de la maceració 

de l'arròs. Amb els anys la tècnica va anar evolucionant, als anys 30 es varen començar a 

utilitzar sals amoniacals o detergent amoniacal com a atraient, ja que es va descobrir que 

les mosques eren atretes cap a les fonts d'amoníac i cercaven productes de degradació de 

substàncies que contenien proteïnes. Posteriorment es va relacionar aquesta cerca amb la 

necessitat d'ingerir proteïnes per la producció d'ous i es varen començar a fer servir els 

hidrolitzats de proteïnes (que resultà ser un dels atraients més eficaços) o els autolisats de 

llevats. Després aparegueren els atraients sintètics formulats en emissors de velocitat 

controlada i formats per acetat amònic, trimetilamina i putrescina (ATPu), que acabaren 

desplaçant tots els anteriors i que propiciaren que el trampeig massiu es convertís en un 

dels principals mètodes de control de C. capitata a Espanya. Aquests emissors han seguit 
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evolucionant i avui en dia hi ha varies formulacions comercials amb una duració superior 

als 100 dies al camp. El desenvolupament de mosquers més eficients també ha ajudat al 

desenvolupament de la tècnica, ja que ara resulten molt més lleugers, eficaços i fàcils de 

manejar del que eren els primers mosquers de vidre (Navarro-Llopis 2013). 

 

Amb la tècnica del trampeig massiu els organismes diana són atrets cap al tòxic, de manera 

que no es deixen residus a la fruita i s'actua de forma molt selectiva afectant el mínim a la 

fauna auxiliar. Això representa el principal avantatge respecte als tractaments insecticides 

convencionals, però a més es pot realitzar el tractament de manera sistemàtica i es redueix 

l'exposició dels agricultors als tòxics perillosos. En canvi, l'inconvenient d'aquesta tècnica 

respecte a les aplicacions d'insecticides convencionals és l'elevat preu del conjunt del 

mosquer amb l'atraient i el tòxic, a més de la necessitat de realitzar un seguiment de la 

població per saber si és necessari aplicar insecticides per un augment puntual de la població 

i amb poblacions molt grans de mosca és també es pot donar el problema de la saturació 

de les trampes. Finalment l'exclusió de la vapona (diclorvos) de la llista de productes 

autoritzats per la comissió europea, també suposa un inconvenient ja que és l'únic 

insecticida amb activitat per inhalació que hi havia registrat. Al llarg dels darrers anys, 

aquest problema s'ha solucionat utilitzant solucions aquoses atraients com el Ceratrap® 

(Biagro), o be substituint la vapona per piretrines de contacte disposades a la tapa  (Decis® 

Trap,Bayer Crop Science) o en un anell davall de la tapa(Kill-disc®, SanSan Prodesing SL) 

(Navarro-Llopis 2013). 

 

1.5.8 Atracció i mort 

 

Recentment ha aparegut una alternativa al trampeig massiu que tracta de resoldre els seus 

inconvenients i consisteix en la utilització de dispositius d'atracció i mort. Aquest sistema 

s'havia emprat anteriorment amb èxit amb mosques del gènere Bactrocera però no havia 

donat bons resultats amb C .capitata degut a que els atraients que s'empraven només 

actuaven sobre els mascles. Amb el posterior desenvolupament d'atraients de femelles més 

potents i amb major duració, es va poder començar a utilitzar el sistema d'atracció i mort 

sobre C. capitata.  Els primers sistemes d'atracció i mort per a C.capitata varen ser el 

sistema Frutect® i el sistema M3, però aquests sistemes encara utilitzaven atraients 

proteics i extractes de fruites, així que, la seva eficàcia depèn d'utilitzar densitats de trampes 

més grans. Recentment s'han desenvolupat varis dispositius d'atracció i mort per a C. 

capitata basats en els atraients ATPu com son el Magnet® MED i el dispositiu EPA L&K, 
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que contenen emissors de llarga duració i un tòxic que en el cas del  Magnet® MED 

consisteix en deltametrina impregnada a la superfície del dispositiu que actua per contacte 

quan les mosques es posen a sobre el panell i en el cas de EPA L&K l'insecticida es troba 

formulat en un gel proteic faogestimulant que es troba a la base del dispositiu i que té 

activitat per ingestió (Navarro-Llopis 2013). 

 

Als darrers anys s'han realitzat assajos d'eficàcia i densitat d'utilització d'aquests dispositius 

on s'ha demostrat que amb tractaments de 50 trampes per hectàrea de Magnet® MED o 

EPA L&K es redueixen els danys en fruit a nivells similars als que s'obtenen amb 6 

tractaments amb freqüència setmanal de Spintor Cebo®. S'ha observat que en els casos 

on la fruita receptiva roman al camp amb poblacions de mosca molt elevades és 

recomanable augmentar la densitat de dispositius fins a 100 trampes per hectàrea. També 

s'han realitzat assajos de la vida útil d'aquests dispositius on s'ha demostrat que la seva 

persistència és superior als 100 dies, així que es recomana la seva col·locació al camp al 

menys un mes abans del verol i/o aproximadament 3 mesos abans de la data de recol·lecció 

(Navarro-Llopis 2013).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 2. Objectius 
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2. Objectius 

 

1. Avaluar tres mètodes diferents de control biotecnològic (Magnet MED, Decis Trap 

i Cera Trap) contra Ceratits capitata en un cultiu de tarongers (varietat Navelina) 

a l’illa de Mallorca. 

 

2. Realitzar el seguiment poblacional (corbes de vol) de la mosca mediterrània de 

la fruita (Ceratitis capitata). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                  3. Material i mètodes 
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3. Material i mètodes 

 

3.1 Descripció de les parcel·les 

  

El treball de camp es dugué a terme a la finca Can Coch al terme de Sencelles (Polígon 3, 

Parcel·les 154 ). A continuació es disposen dues figures de la finca de Can Coch on es pot 

veure respectivament la vista aèria de la finca i el camp de cultiu de tarongers on es dugué 

a terme el treball de camp. 

 

 

Figura 3. Vista aèria de la finca de Can Coch. Font: SIGPAC. 

 

 

   

Figura 4. Cultiu de taronger a la finca de Can Coch. 
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El cultiu de totes les parcel·les és de la varietat navelina, el període de recol·lecció d’aquesta 

varietat va de mitjans d’octubre a finals de gener. 

 

3.2 Tractaments assajats 

 

Es varen dur a terme tres tractaments per comparar diferents mètodes de control 

biotecnològic, dos de captura massiva (Cera Trap i Decis Trap) i un altre d’atracció i mort 

(Magnet MED), una parcel·la va servir de control, on no s'hi va posar cap trampa de control 

biotecnològic. A cada una de les parcel·les es col·locaren les trampes seguint les 

recomanacions del fabricant (dosis, moment, col·locació, etc.). 

 

Es varen seleccionar les quatre parcel·les amb una superfície mínima d'una hectàrea, el 

més uniformes i homogènies entre sí possible. A continuació es disposa una taula que 

mostra el tractament que es va fer a cada una de les quatre parcel·les indicant la superfície 

de cada parcel·la, el tipus de trampa utilitzada, la dosi i el nombre total de trampes que s'hi 

varen instal·lar. També es mostra una figura amb la situació de cada una de les parcel·les 

utilitzades de la finca de Can Coch. 

 

Taula 5. Superfície, tractament, dosi i nombre total de trampes instal·lades a cada una de les parcel·les. 

Parc Sup Trampa Dosi Total Trampes 

13 2,46 Magnet MED 70t/ha 189 

14 1,95 Decis Trap 50t/ha 108 

15 2,34 Cera Trap 100t/ha 257 

16 1,76 Control   
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Figura 5. Situació de cada una de les parcel·les de l'experiment a la finca de Can Coch. 

 

Instal·lació 

 

La instal·lació de les trampes per als diferents tractaments de trampeig massiu i atracció i 

mort s'havia de fer entre 45 i 50 dies abans del canvi de color de la fruita o 60 dies abans 

de la collita, per tant en el nostre cultiu es recomanava instal·lar les trampes durant la 

segona quinzena d'agost. La col·locació de les trampes es va fer dia 20 d'agost segons les 

recomanacions dels fabricants dels productes i les trampes es varen penjar amb orientació 

sud a una altura aproximada de 1,5 metres a la cara externa de l'arbre. 

 

Per a cada una dels tractaments s'instal·laren el nombre determinat de trampes establertes 

amb un reforç a les voreres del 10%, i a cada una de les tesis es col·locaren 10 mosquers 

de monitoratge. A continuació es mostra una sèrie de figures on s’indica la situació de les 

trampes de seguiment amb vistes aèries de les parcel·les de cada tractament. 
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Figura 6. Col·locació de les trampes de seguiment del sector 13 (Magnet MED). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Col·locació de les trampes de seguiment del sector 14 (Decis Trap). 
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Figura 8. Col·locació de les trampes de seguiment del sector 15 (Cera Trap). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Col·locació de les trampes de seguiment del sector 16 (Control). 
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3.3 Descripció dels mètodes biotecnològics assajats  

 

3.3.1 Trampes de monitoratge 

 

Les trampes de monitoratge havien de ser del mateix model per a totes les parcel·les 

assajades i havien de capturar mascles i femelles per igual. Per a la seva col·locació s'havia 

de deixar una separació mínima de 20 metres entre trampes i entre els diferents tractaments 

i s'havien de distribuir 5 trampes al centre de la parcel·la i 5 a la perifèria. 

 

Les trampes que es varen fer servir eren del tipus MAXITRAP i es va fer servir feromona 

(Tri-pack Plus) com a atraient i DDVP (Ferag IDTM) com a insecticida. Es varen distribuir 

40 trampes de monitoratge per tota la finca de la manera que s'ha explicat anteriorment, 10 

a cada parcel·la de l’experiment, de manera uniforme i evitant l'efecte vorera. A continuació 

es disposa una figura on es mostren les trampes de monitoratge emprades, la seva 

col·locació a l'arbre, l'interior de les trampes i la seva senyalització a la finca. 

 

 

 

Figura 10. Trampes de monitoratge, col·locació a l'arbre, vista interior de la trampa i senyalització a la finca. 
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3.3.2 Tractaments químics 

 

L'agricultor de la finca disposava de les nostres dades sobre el seguiment de la població de 

C. capitata però a més tenia els seus propis mosquers col·locats a la finca i en feia un 

seguiment diari. Quan les trampes tenien moltes captures o en moments de màxima 

sensibilitat del cultiu l'agricultor duia a terme una sèrie de tractaments químics per tal 

d'assegurar-se la producció de taronges i mantenir controlada la població de C. capitata. 

 

Els tractaments es feren de manera diferent a cada parcel·la segons les captures que s'hi 

donaven, estan tots enregistrats i s'han tingut en compte a l'hora d'extreure conclusions. 

Aquests tractaments es feren amb els següents productes: Spinosad 0,024%, Lambda 

cihalotrin, Etofenprox. A continuació es mostra una taula amb tots els tractaments per a C. 

capitata realitzats per l'agricultor durant la campanya, indicant la data, la parcel·la, el 

producte emprat i la seva matèria activa. 

 

Taula 6. Tractaments realitzats per  C. capitata durant la campanya, indicant  la data, la parcel·la, el 

producte emprat i la seva matèria activa. 

Tractaments Agricultor (Toni) 

Dia Parcel·la Producte Materia activa 

20/09/14 13,14,15,16 Shark + Nutrel (localitzat) Etofenprox + proteïna 

26/09/14 13,14,15,16 Shark + Nutrel (localitzat) Etofenprox + proteïna 

05/10/14 13,14,15,16 Karate Zeon + Nutrel (localitzat) Lambda cihalotrin + proteïna 

15/10/14 13,14,15,16 Karate Zeon + Nutrel (localitzat) Lambda cihalotrin + proteïna 

20/10/14 13,15,16 Karate Zeon + Nutrel (localitzat) Lambda cihalotrin + proteïna 

24/10/14 15,16 Spintor (mochila) Spinosad 0,024% 

04/11/14 15,16 Karate Zeon + Nutrel (localitzat) Lambda cihalotrin + proteïna 

 

Com es pot veure a la taula els tractaments es realitzaren de manera setmanal durant 7 

setmanes consecutives als sectors 15 i 16, al sector 13 s’hi aplicaren durant les 5 primeres 

setmanes i al 14 durant les 4 primeres. Tots els tractaments realitzats es varen fer  amb 

proteïna i a bandes o “parcheo”. Amb aquest mètode només es tracta una filera de cada 

tres, es a dir, un 33% de la finca. D’aquesta manera es poden repetir tractaments amb 
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matèries amb les que només es permet realitzar un tractament per campanya. 

 

3.3.3 Productes fitosanitaris utilitzats  

 

- Spinosad 0,024% P.V. CB: 

 

Insecticida per ingestió i contacte, presentat en forma d'esquer concentrat per aplicar en 

polvorització-esquer, a bandes o per “parcheo”. Efectiu en Bactrocera oleae i Ceratitis 

capitata (Liñan, 2013). 

 

El plaç de seguretat en cítrics per al control de Ceratitis capitata és d'un dia (PS = 1 dia), 

s'ha de dirigir la pulverització a la part alta de l'arbre orientada cap al migdia i evitar banyar 

la fruita. Les dilucions han d’esser polvoritzades durant les 12 hores següents a la 

preparació (MAPAMA).  

 

- Lambda cihalotrin 10% PV CS: 

  

Es tracta d'un insecticida piretroide no sistèmic que actua per contacte i ingestió, té un camp 

d'activitat ampli i un bon efecte de xoc i bona persistència. La presentació es en forma de 

suspensió de càpsules per a polvorització foliar (Liñan, 2013).  

 

El plaç de seguretat en cítrics per al control de Ceratitis capitata és de 7 dies (PS = 7 dies). 

Es recomana efectuar una aplicació per campanya sense superar la dosis de 350ml/Ha de 

producte, o be en polvoritzacions-esquer a dosis de 0,1-0,125% i 0,1 l. de brou/arbre 

(MAPAMA).  

 

- Etofenprox: 

 

Insecticida en forma de concentrat emulsionable que actua per contacte i ingestió . Té una 

ràpida acció de xoc i un bon efecte residual (Liñan, 2013).  

 

El plaç de seguretat en cítrics per al control de Ceratitis capitata és de catorze dies (PS = 

14 dies). S'aplica en forma de polvorització amb gota gruixada per “parcheo”, tractant els 

arbres a la zona orientada al sud. Es recomana aplicar mesclat amb proteïna hidrolitzada 

(MAPAMA).  
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- Nutrel:  

 

Concentrat soluble de proteïnes hidrolitzades que s'utilitza com a atraient per a mesclar 

amb insecticides. S'aplica en polvorització terrestre o aèria dosificant en proporció a la dosis 

que s'empri d'insecticida i a la tècnica d'aplicació. Els productes insecticides que s'emprin 

hauran d'estar autoritzats per aquest tipus d'aplicacions. El plaç de seguretat es el mateix 

que el dels insecticides que s'utilitzin a la mescla (MAPAMA).  

 

3.3.4 Trampes utilitzades  

 

Decis Trap: 

 

A continuació es mostra una taula resumint les característiques principals de la trampa 

Decis Trap. També es disposa una figura amb una imatge de la trampa. 

 

Taula 7. Taula-resum de les principals característiques de la trampa Decis Trap. 

Sistema Captura massiva 

Figura 11. Trampa Decis Trap. 

Durada 120 dies 

Atraient Atraient alimentari 

Insecticida Deltametrina 

Dosis 50-80 trampes/ha 

Ecològic Si 

Fabricant Bayer Cropscience 

 

 

 

Trampa desenvolupada per Bayer Cropscience per a la captura massiva que conté un 

insecticida d'alliberació lenta (deltametrin 0,015% [RB] P/P), té una durada de 120 dies i  es 

pot emprar en cultius ecològics. Aquest insecticida ha demostrat millors resultats en 

comparació a la Vapona que s'utilitzava abans amb aquestes trampes. El seu ús està 
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reservat a agricultors i aplicadors professionals i la gestió d'envasos es farà mitjançant el 

SIGFITO (Bayer).  

 

A les condicions d'ús (MAPAMA) s'indica que s'ha de col·locar el dispositiu a la zona terminal 

d'una branca de l'arbre, a una altura entre 1,40 i 1,80 del terra, realitzant una distribució 

homogènia i uniforme a la plantació. Les trampes s'han de col·locar quan les trampes 

utilitzades per el control de vol contenguin 1 adult/trampa/dia o bé entre 30 i 40 dies abans 

del canvi de color de la fruita o 50 dies abans de la recol·lecció. La distribució ha de ser 

regular i s'ha d'alternar entre files (MAPAMA).   

 

En seguiment de les bones pràctiques d'agricultura la trampa no es podrà desplegar durant 

el període de floració, sinó des del desenvolupament del fruit fins a la recol·lecció, reduint 

així l'exposició a les abelles i altres insectes pol·linitzadors (MAPAMA).  

 

La dosi d'aplicació en taronges és de 50 trampes/ha i de 75-80 trampes/ha en intensiu (800-

1000 arbres/ha). En altres tipus de fruiters (melicotó, nectarina, caqui, poma, albercoc, pera, 

figa) les dosis poden oscil·lar entre 75 i 100 trampes/ha segons el nivell d'afectació (Bayer). 

No té plaç de seguretat (MAPAMA). 

  

Cera Trap: 

 

A continuació es mostra una taula resumint les característiques principals de la trampa Cera 

Trap. També es disposa una figura amb una imatge de la trampa. 

  

Taula 8. Taula-resum de les principals característiques de la trampa Cera Trap. 

Sistema Captura massiva 

Durada 90-100 dies 

Atraient Atraients alimentaris 

Insecticida No 

Dosis 70-120 trampes/ha 

Ecològic Si 

Fabricant Bioiberica 
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Figura 12. Trampa Cera Trap. 

 

Cera Trap es un atraient alimentari específic per a la captura de Ceratitis capitata. Es un 

sistema eficaç i 100% ecològic per al control de la mosca de la fruita. 

 

L'evaporació de Cera Trap provoca l'emissió d'uns compostos volàtils, principalment amines 

i àcids orgànics, d'elevat poder atraient per als adults d'aquesta plaga, especialment per a 

les femelles. Una vegada que les mosques són dins el mosquer es moren per ofegament 

en el líquid, les mosques recent mortes floten en el líquid i després es dipositen en el fons 

del mosquer (Bioiberica). 

 

A continuació es mostra una figura amb una imatge de l'interior de la trampa Cera Trap. 

 

 

Figura 13. Interior de la trampa Cera Trap. 

 

Les trampes Cera Trap estan certificades per a la seva utilització en agricultura ecològica, 

no contenen feromones ni insecticida en la seva composició ni a la seva forma d'utilització. 
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La densitat de mosquers per hectàrea dependrà de la pressió de la plaga, el cultiu a protegir 

i l'estratègia del seu ús (monitoratge, captura massiva, estratègia perimetral, etc.) essent 

habitual una quantitat entre 70 i 120 trampes/ha per a un bon control de la població. La 

col·locació es fa normalment a la cara sud o sud-est de l'arbre, a una altura que pot variar 

entre 1,5 i 2,2 metres d'altura (Bioiberica). 

 

La quantitat de Cera Trap a utilitzar es d'uns 250-350 ml per trampa, segons el tipus de 

mosquer utilitzat. La composició es de proteïnes hidrolitzades 5.5% p/p (59 g/l). 

 

Als cultius de cítrics, parrals i fruiters es col·locaran els mosquers en el camp uns 45 dies 

abans de la maduresa comercial de la fruita. La seva duració es d'entre 90 i 100 dies 

(Bioiberica).  

 

Magnet MED: 

 

A continuació es mostra una taula resumint les característiques principals de la trampa 

Magnet MED. També es disposa una figura amb una imatge de la trampa. 

 

Taula 9. Taula-resum de les principals característiques de la trampa Magnet MED.  

Sistema Atracció i mort 

Figura 14. Trampa Magnet MED. 

Durada 180 dies 

Atraient Atraients alimentaris 

Insecticida Deltametrina 

Dosis 50-75 trampes/ha 

Ecològic Si 

Fabricant Suterra 

 

 

Es un sistema d'atracció i mort que consisteix en un dispositiu laminat amb sistema de 

enganxament incorporat. La seva durada mínima és de sis mesos (180 dies). Les 

superfícies externes estan impregnades d'insecticida deixant una superfície lliure 
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d'insecticida per a la seva manipulació i a l'interior s'introdueixen els atraients específics per 

a C. capitata (Biolure@ Unipack) els quals s'emeten de forma controlada a través dels 

orificis laterals del dispositiu.Alguns dels seus avantatges són la seva lleugeresa i facilitat 

de transport i instal·lació. 

 

Els atraients de  Biolure@ Unipack consisteixen en atraens alimentaris d'acetat amònic, 

trimetilamina i putrescina.  Biolure@ Unipack està patentat per el USDA i Suterra@ LCC en 

té la llicencia comercial mundial. Les mosques adultes dels dos sexes es senten atretes cap 

al dispositiu i moren per contacte amb l'insecticida. L'atracció de femelles és major que la 

dels mascles. 

 

L'insecticida és una formulació de deltametrina (10mg/trampa) que es eficaç a baixes 

concentracions i té un elevat efecte de xoc, elevada persistència i està autoritzat per a 

agricultura ecològica a Europa. 

 

Les dosis d'aplicació recomanades són d'entre 50 i 75 trampes/ha. Els dispositius es 

col·loquen manualment a la part més alta i solejada de l'arbre a branques que presentin un 

risc mínim de trencament durant la campanya. Els dispositius es col·loquen de manera que 

no toquin directament els fruits en desenvolupament. La distribució de trampes per la 

parcel·la hauria de ser uniforme però s'aconsella reforçar les voreres per evitar que la 

mosca migri de altres parcel·les. Els dispositius s'haurien de col·locar abans que la fruita 

sigui sensible a la plaga i deixar-los al camp al menys fins dues setmanes després de la 

recol·lecció.  

 

Maxitrap: 

 

Trampa de PROBODELT per monitoratge i control de la mosca mediterrània de la fruita (C. 

capitata), la mosca de l'olivera (B. oleae), la mosca europea de la cirera (Rhagoletis cerasi),i 

altres dípters. Estan fabricades en plàstic groc i tapa transparent i es poden emprar varies 

temporades. 
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Es poden emprar tant amb atraients líquids com amb atraients secs. En el cas dels líquids 

s'ha de revisar de tant en tant i reomplir quan sigui necessari. En el cas dels atraients secs 

s'ha de combinar amb un insecticida autoritzat. A continuació es mostra una figura amb 

imatges de la trampa MAXITRAP a on es pot veure l'aspecte exterior i l'interior de la trampa 

tant amb atraients líquids com secs (Probodelt). 

 

 

Figura 15. Trampa MAXITRAP. Aspecte interior, tant amb atraients secs com líquids i també exterior de la 

trampa. 

 

Les trampes es col·loquen a l'arbre a mitja altura a la cara sud-est i es distribueixen de 

manera uniforme per la parcel·la. Les densitats de col·locació de trampes depenen del cultiu 

i de la plaga de la que es vol fer el seguiment o controlar, normalment oscil·len entre 50 i 80 

trampes/ha. (Probodelt) 

 

Esquer Tri-pak Plus (Suterra): 

 

L'esquer té com a atraients, amines alifàtiques i sals d'amoni, en un únic difusor compacte, 

que assegura una velocitat controlada d'emissió de gasos. Es col·loca dipositant dins del 

parany, extraient de la borsa que el conté, sense més. Aquest esquer atrau tant mascles 

com femelles de Ceratitis. La durada estimada és de 120 dies, segons dades del fabricant. 

 

Ferag ID TM (Sedq):  

 

Es tracta d'un sobre insecticida que conté fosfat de dimetil i 2,2-diclorovinilo (DDVP, 320 mg 

difusor) i es presenta formulat dins d'una bossa de cel·lulosa independent que permet 

l'alliberament lent del mateix ( 2,2 mg / dia i difusor) i evita el contacte amb les mans dels 

usuaris. La durada estimada de l'insecticida és de 120 dies segons dades del fabricant. 

 

3.4 Seguiment 
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Avaluacions 

 

Els mosquers de monitoratge es revisaren setmanalment durant 27 setmanes consecutives 

(del 13/08/14 al 12/02/14) anotant el nombre de captures de mascles i de femelles. 

 

Els mascles i les femelles es poden distingir visualment degut a la seva diferent morfologia, 

les femelles tenen un aparell ovopositor visible de forma punxeguda al final de l'abdomen i 

els mascles tenen dos punts negres (sedes post-oculars espatulades) visibles al final de les 

antenes a sobre del cap . 

 

La finalitat d'aquests recomptes era fer un seguiment de la població i poder elaborar una 

corba de vol així com comparar la diferent efectivitat dels tractaments de control 

biotecnològic. A més aquests recontes s'enviaven setmanalment a SEMILLA i a l'agricultor 

de manera que també servien per decidir quan s'havien de fer els tractaments fitosanitaris. 

A continuació es mostra una figura on es veu una fotografia d'un mascle i una femella 

capturats el primer dia de l'experiment i on es pot apreciar el dimorfisme sexual. 

 

  

Figura 16. Femella i mascle de C. capitata. 

 

3.5 Mostrejos 

  

3.4.1 Mostreig de fruita picada 
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Per avaluar la quantitat de fruita picada es varen fer dos tipus diferents de mostreigs els 

mesos de novembre i desembre durant l'època de collita. 

  

D'una banda es va agafar una mostra de fruita al atzar de 200 taronges de cada parcel·la 

per guardar-les a un magatzem i veure si apareixen picades evolucionades amb el temps. 

Aquestes taronges es revisaren setmanalment durant quatre setmanes per veure si 

apareixien picades a la fruita. 

 

D'altra banda es varen marcar una sèrie d'arbres distribuïts uniformement dins cada 

parcel·la per tal d'examinar aproximadament 500 taronges de cada parcel·la durant vàries 

setmanes consecutives per veure si apareixien picades amb el temps a la fruita que encara 

estava als arbres. 

 

Per dur a terme aquest mostreig es varen mostrejar uns 20 arbres de cada parcel·la de com 

a mínim 5 línies diferents de la parcel·la i sempre deixant al manco tres arbres lliures entre 

arbres mostrejats. Les tres línies perifèriques es varen descartar per  a evitar influències 

dels altres tractaments. Per tal de poder revisar sempre les mateixes taronges s'emprava 

un cercle d'un metre quadrat que es col·locava a la zona de major sensibilitat a un punt de 

l'arbre marcat amb una cinta de plàstic de color a una altura de 1-2m i es contaven només 

les taronges que quedaven a dins el cercle.  Es va avisar als treballadors de la finca per tal 

que no recol·lectessin la fruita dels arbres marcats a fi de poder examinar cada setmana les 

mateixes taronges. Aquests mostreigs es varen dur a terme durant cinc setmanes 

consecutives del 12/11/14 al 11/12/14. A continuació es mostra una figura on es pot veure 

la picada de C. capitata sobre la taronja i la col·locació dels cercles per al recompte de les 

taronges. 
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Figura 17. Picada de C. capitata sobre taronja i col·locació dels cercles per al recompte setmanal de 

taronges picades. 

 

3.6 Presa de dades climàtiques 

 

Dades climàtiques 

 

Les dades climàtiques es recolliren mitjançant dos sensors climàtics situats a llocs diferents 

de la finca. Un a la parcel·la 13 i l'altre a la 15. Es varen programar per prendre registres de 

la temperatura i la humitat relativa cada 2 hores a partir del dia 30 de juliol de 2014 a les 

5:00 P.M. 

 

Els sensors utilitzats eren Hobo Data Loggers (hobo u23 pro v.2) i les dades s'extragueren 

mitjançant el programa Hoboware Pro. A continuació es mostra una figura amb una imatge 

del sensor climàtic emprat per al registre de les dades climàtiques. 

Figura 18. Sensor  hobo u23 pro v.2.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              4. Resultats i discussió 
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4. Resultats i discussió 

 

4.1 Resultats i discussió 

 

4.1.1 Captures prèvies a l'experiment 

 

A continuació es mostra una taula amb les captures setmanals per mosquer a les parcel·les 

de l’experiment durant les setmanes prèvies a l’inici del treball de camp. Aquest seguiment 

es va fer amb dues trampes de monitoratge a cada sector exceptuant la penúltima setmana 

que n’hi havia cinc i la darrera que n’hi havia deu. 

 

Taula 10. Captures per mosquer i setmana a cada una de les parcel·les durant les setmanes prèvies a 

l’experiment. 

 

Setmana Parcel·la 13 Parcel·la 14 Parcel·la 15 Parcel·la 16 Mitjana 

03/06/14 2 2 4 12 5 

10/06/14 1,5 1,5 1,5 5,5 2,5 

17/06/14 25 1 3 2.5 7,87 

24/06/14 8 3,5 7 3 5,37 

01/07/14 16 29,5 9 12 16,62 

08/07/14 35,5 29 13 13 22,62 

15/07/14 70 61 50 6 46,75 

22/07/14 61 31,5 35,5 13 35,25 

29/07/14 66,5 35,5 42 26 42,5 

06/08/14 37,6 69,6 30,6 69,5 51,82 

13/08/14 5,4 27,3 10,5 12 13,8 

 

Es pot observar que durant els dos mesos previs a l’experiment la població de Ceratitis 

capitata havia anat augmentant gradualment de manera que hi havia una població de 

mosca bastant elevada quan es varen iniciar els tractaments. Això segurament és degut a 

l’augment de les temperatures i a l’elevada població d’aquest fitòfag existent a les parcel·les 

de l’experiment. 
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4.1.2 Captures de les trampes de monitoratge 

 

A continuació es mostra una taula amb els resultats obtinguts a l’experiment, on s’inclou la 

mitjana i error estàndard de les captures totals de les trampes de monitoratge pels diferents 

tractaments, així com els resultats del test ANOVA amb significació en el test de Duncan 

(p<0,05). Recordar que per cada tractament disposàvem de 10 trampes de monitoratge que 

es contaren durant 26 setmanes consecutives a partir de l’inici dels tractaments. 

 

Taula 11. Mitjana i E.S de les captures totals de les trampes de monitoratge pels diferents tractaments. Les 

lletres distintes indiquen l’existència de diferències significatives (P<0,05) entre les mitjanes. 

 

Tractament Mitjana de captures Error estàndard 

Magnet MED 103,3 a ± 40,72 

Decis Trap 84,1 a ± 39,89 

Cera Trap 135,9 a ± 46,44 

Control 340,2 b ± 165,95 

 

Podem veure que a l’anàlisi ANOVA es detecten diferencies significatives entre el sector 

control i la resta de tractaments, però no es detecten diferències significatives entre els 

diferents mètodes de control biotecnològic (Magnet MED, Decis Trap i Cera Trap). 

 

Si comparem els tres mètodes de control assetjats observem que els tractaments amb 

Magnet MED i Decis Trap han mostrat un menor nombre de captures a les trampes de 

monitoratge respecte al Cera Trap, encara que no s’observen diferències significatives, fet 

que indica que Magnet MED i Decis Trap exerceixen un major control damunt la plaga que 

el Cera Trap. 

 

Segons Primo-Millo et al. (2003), en el programa integrat de gestió de plagues realitzat a 

Espanya, la combinació de la captura massiva amb l’aplicació de tractaments fitosanitaris, 

la quimioesterilització, la tècnica de l’ insecte estèril i les pràctiques culturals entre d’altres 

mètodes de control va esser l’estratègia adoptada per reduir les poblacions de C. capitata.  

 

En el nostre experiment es pot comprovar que la combinació dels tractaments fitosanitaris 

amb l’aplicació dels mètodes de control biotecnològic dona com a resultat un millor control 

de C. capitata si es compara amb l’aplicació exclusiva de tractaments fitosanitaris. 
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Segons Navarro-Llopis (2013) el tractament amb 50 dispositius per hectàrea de Manet MED 

va resultar eficaç en el control de la mosca de la fruita ja que redueix el dany en el fruit a 

nivells similars als obtinguts amb aplicacions de freqüència setmanal de Spintor Cebo. En 

casos amb poblacions de mosca molt elevades i amb molta permanència de la fruita 

receptiva al camp es recomana augmentar la dosi fins a 100 dispositius per hectàrea.  

 

En el nostre cas es varen col·locar 70 trampes per hectàrea de Magnet MED i tot i que es 

demostra la seva eficàcia també es comprova que el tractament amb 50 trampes per 

hectàrea amb Decis Trap obté resultats encara millors. 

 

 

4.1.3 Captures amb el mètode Decis Trap 

 

A la següent taula es mostren les captures de les 10 trampes Decis Trap avaluades al sector 

14, que varen esser seleccionades d’entre les que estaven col·locades aprop de les 

trampes de monitoratge per tal de poder comparar les captures d’ambdós tipus de trampa i 

també poder extrapolar el nombre total de captures de les trampes Decis Trap al sector 14. 

 

Taula 12. Captures realitzades per 10 trampes del sector 14 (Decis Trap). 

 

Trampa de referència Captures 

11 115 

12 82 

13 78 

14 107 

15 114 

16 149 

17 55 

18 79 

19 46  

20 212 

Total 1037 

 

Si comparem les captures de Decis Trap amb les trampes de monitoratge  (841 captures 
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de trampes de monitoratge durant tot l'experiment) els resultats per 10 trampes són molt 

semblants, encara que s’ha de tenir en compte que les formigues podrien haver-se endut 

molts cadàvers de les trampes ja que aquestes foren recollides al final de la campanya. 

 

Si no fos així, les trampes Maxitrap amb Tri-pack Plus i Ferag IDTM poden ser un mètode 

de control igual d'efectiu que la utilització de Decis Trap, si s’utilitzen amb captura massiva. 

 

4.1.4 Fruita picada a l’arbre 

 

A continuació es mostra una taula amb els resultats del seguiment de la fruita picada a 

l’arbre durant cinc setmanes seguides als quatre sectors. Els valors representen el nombre 

de fruits picats per C. capitata en cada moment de mostreig, també es mostren el nombre 

total de fruits picats durant l’experiment així com la mitjana i l’error estàndard. 

 

Taula 13. Nombre de fruits picats a l’arbre en cada moment de mostreig, nombre total de fruits picats, 

mitjana i E.S. Les lletres distintes indiquen l’existència de diferències significatives (P<0,05) entre les 

mitjanes. 

 

Setmana 12/11 19/11 27/11 05/12 11/12 Total Mitjana          

+ ES 

Magnet MED 1 0 2 1 2 6 1,2 ± 0,84ab 

Decis Trap 1 0 2 1 1 5 1 ± 0,70a 

Cera Trap 3 3 6 3 1 16 3,2 ± 1,78b 

Control 1 2 3 3 1 10 2 ± 1,00ab 

 

Segons l’anàlisi estadístic, nomes hi ha diferències significatives entre Cera Trap i Decis 

Trap, essent la trampa Decis Trap la que mostra els valors més baixos de fruita picada al 

camp amb 1 ± 0,70. 

 

Segons Navarro-Llopis et al. (2014) tot i que els sistemes de captura massiva son capaços 

de controlar les poblacions de mosca de la fruita, els arbres amb algun tipus de trampa i 
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esquer son més susceptibles de tenir danys per picades. Les trampes d’atracció i mort tenen 

major eficàcia a l’hora de protegir el fruit ja que les mosques son afectades tan aviat com  

entren amb contacte amb el dispositiu. 

 

En el nostre cas no es varen fer mostrejos en els arbres on hi havia les trampes així que no 

es pot comprovar si aquests tenien majors danys, però el que si s’observa es que el sector 

Decis Trap té valors mes baixos de fruita picada als arbres en general encara que amb molt 

poca diferència amb Magnet MED. 

 

4.1.5 Fruita picada en caixes 

 

A continuació es mostra una taula amb els resultats del seguiment de la fruita picada en 

caixes durant quatre setmanes seguides als quatre sectors. Es colliren 200 fruits per sectors 

i es guardaren en caixes al magatzem. Els valors representen el nombre de fruits picats per 

C. capitata en cada moment de mostreig, també es mostren el nombre total de fruits picats 

durant l’experiment així com la mitjana i l’error estàndard. 

 

Taula 14. Nombre de fruits picats en caixes en cada moment de mostreig, nombre total de fruits picats, 

mitjana i E.S. Les lletres distintes indiquen l’existència de diferències significatives (P<0,05) entre les 

mitjanes. 

Picades 03/12/14 10/12/14 17/12/14 23/12/14 Total Mitjana + ES 

Magned Med 3 1 0 0 4 1,0 ± 1,41 a 

Decis Trap 0 0 0 0 0 0,0 ± 0,00 a 

Cera Trap 5 0 0 0 5 1,25 ± 2,5 a 

Control 9 1 1 0 11 2,7 ± 4,19 a 

 

Tot i que no es poden detectar diferències significatives entre els diferents tractaments pel 

que fa a la fruita picada en caixes, si es tenen en conte els resultats de fruita picada a l’arbre 

sembla que els sectors de Control i Cera Trap han tingut més danys per picades que el 

sector Magnet Med i Decis Trap. Destacar novament la trampa Decis Trap que mostra els 

valors més baixos en quant a la fruita picada en caixes. 
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4.1.6 Taula comparativa dels quatre sectors 

 

A continuació es mostra una taula amb tots els resultats obtinguts a l’experiment, on 

s’inclouen les captures totals de cada parcel·la, els tractaments realitzats, la collita total en 

tones i el nombre total de fruits picats en caixa i al camp. 

 

Taula 15. Quadre de resultats de l’experiment on es mostra el nombre total de captures de les trampes de 

monitoratge, el nombre de tractaments fitosanitaris realitzats a cada sector, la collita i els resultats dels 

recomptes de fruita picada en caixes i en el camp. 

Tractament Captures 

monitoratge 

Tractaments 

fitosanitaris 

Collita (Tn/ha) Fruita 

picada en 

caixes 

Fruita 

picada al 

camp 

Magnet MED 1033 5 24,35 4 6 

Decis Trap 841 4 19,74 0 5 

Cera Trap 1359 8 13,03 5 16 

Control 3402 8 9,94 11 10 

 

Tenint en compte totes les dades sembla que als sectors on s’han fet els tractaments de 

Magnet Med i Decis Trap els resultats son millors en quant al control de la mosca de la fruita 

en general, a més d’aplicar un menor nombre de tractaments fitosanitaris. 

 

També s’ha de tenir en compte que les diferències entre les collites i la quantitat de 

tractaments realitzats es deuen en major mesura al sistema de recol·lecció utilitzat i no tant 

a la diferent eficiència dels tractaments dels sectors, ja que es va començar pels sectors 13 

i 14 (Magnet i Decis Trap) i es varen deixar els sectors 15 i 16 (Cera Trap i Control) pel final.  

 

Segons Navarro-Llopis et al. (2012) els sistemes de captura massiva son iguals d’efectius 

que el sistema Magnet MED utilitzant atraients similars. Per tant el sistema de captura 

massiva es podria substituir per un dispositiu mes econòmic i fàcil de manejar, ja que els 

principals avantatges dels sistemes d’atracció i mort sobre els de captura massiva són els 
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seus menors costos que poden ser similars als dels tractaments fitosanitaris. 

 

Segons les nostres dades  el sistema Decis Trap ha obtingut uns resultats lleugerament 

millors que el sistema Magnet MED tot i que segons l’anàlisi estadístic no hi ha diferències 

significatives, per tant es comprova que tenen una efectivitat similar.  

 

4.1.7 Captures de mascles i femelles a les trampes de monitoratge 

 

A continuació es mostra un gràfic on es comparen les captures totals de mascles i femelles 

de cada sector amb les captures totals del sector per cada un dels tractaments i per el total 

de l’experiment. 

 

 

Figura 19. Captures totals de mascles i femelles per cada sector. 

 

Seguidament es mostra una taula on s’indica el percentatge de captures totals que 

representen les captures de femelles a cada un dels sectors i al total de l’experiment. 
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Taula 16. Percentatge de captures totals de femelles per cada sector. 

 

Sector % Femelles 

Magnet MED 70,47% 

Decis Trap 63,02% 

Cera Trap 72.61% 

Control 74,36% 

Total 71,66% 

 

Observant els resultats sembla que al sector on es col·locaren les trampes Decis Trap hi ha 

hagut un percentatge de femelles menor que els altres sistemes.  

 

Segons Navarro-Llopis et al. (2008) les tècniques de captura massiva haurien d’obtenir les 

majors captures de femelles possibles, de manera que s’haurien d’emprar les trampes que 

obtinguessin el major nombre de captures i la major proporció de femelles. 

 

Segons els nostres resultats al sector on s’utilitza Decis Trap les trampes de monitoratge 

capturen la menor proporció de femelles de manera que podem deduir que un major nombre 

d’elles s’estan veient atretes per les trampes Decis Trap. Com es veurà mes endavant, el 

sector on es varen emprar les trampes Decis Trap també és on es manté el nivell de 

femelles per trampa i dia més baix de tots els sectors.  

 

4.1.8 Corbes de vol amb tractaments 

 

A continuació es mostren una sèrie de figures on es poden veure les corbes de vol per cada 

un dels tractaments per separat durant tot l’experiment, indicant els tractaments fitosanitaris 

que es varen fer en cada sector i en quin moment es feren. També s’indica el moment d’inici 

dels mètodes de control biotecnològic i la població de mascles i femelles per separat 

comparada amb la població total. 
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Figura 20. Corba de vol del sector Magnet MED. 

 

 

Figura 21. Corba de vol del sector Decis Trap. 
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Figura 22. Corba de vol del sector Cera Trap. 

 

Figura 23. Corba de vol del sector Control. 

 

Podem observar com a totes les corbes es comença amb un descens de la població, això 

es degut a que abans d’iniciar l’experiment teníem una població alta de mosca de la fruita 

al camp que es va reduir dràsticament amb l’inici dels tractaments de control biotecnològic. 

Durant les següents setmanes la població de C. capitata es torna a incrementar encara que 

als sectors on s’han instal·lat els mètodes de captura massiva es manté més baixa que al 

sector de control. 
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Com s’ha indicat amb anterioritat la varietat de taronja del cultiu era la navelina i el seu 

període de recol·lecció va de mitjans d’octubre a mitjans de gener. Per tant l’agricultor 

començà els tractaments fitosanitaris unes quantes setmanes abans de la recol·lecció per 

tal que la població de mosca es trobés al nivell més baix possible, de manera que a mitjans 

d’octubre la població de tots els sectors és molt baixa.  

 

També podem observar que en alguns sectors es continuen realitzant tractaments 

fitosanitaris tot i que la població de mosca es manté molt baixa (Cera Trap i Control). Això 

es degut a que la recol·lecció de la fruita es va fer de manera escalonada, així que aquests 

tractaments es feien per mantenir la fruita al camp mentre s’anava fent la recol·lecció als 

altres sectors. Primer es va recol·lectar la fruita dels sectors de Decis Trap i Magnet Med i 

posteriorment la dels sectors de Cera Trap i Control. 

 

Segons Navarro-Llopis (2013) per garantir un nivell de danys al fruit inferiors al 1-1,5% s’han 

de mantenir els valors de captures de femelles de C. capitata per trampa y dia per davall de 

2 femelles per trampa i dia (FTD) durant el període en el que els cítrics estan receptius. 

Nivells superiors a 2 FTD durant varies setmanes ocasionarien danys superiors a la collita. 

 

Podem observar que als nostres sectors aquests nivells de FTD es mantenen per sobre de 

2 als sectors de Control i Cera trap fins a la quarta aplicació dels tractaments fitosanitaris. 

En canvi als sectors de Magnet Med i Decis trap només s’arriba a aquest nivell durant una 

setmana. Si tenim en compte els nostres resultats de fruits picats al camp i en caixes, es 

comprova que aquests dos sectors són els que tenen menys nombre de fruits picats. Per 

tant es constata que mantenir els nivells de FTD per davall de 2 durant el període en que 

els cítrics están receptius redueix el nombre de danys, tot i que en el nostre cas no s’ha 

pogut demostrar estadísticament.  

 

 

Comparativa de les corbes dels diferents tractaments 

 

A continuació es mostra una figura amb la comparativa entre les diferents corbes de vol 

dels diferents tractaments de captura massiva i el sector de control.  
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Figura 24. Comparativa de corbes de vol dels diferents tractaments. 

 

El que es pot apreciar en aquesta sèrie de corbes de vol és que hi ha una diferència evident 

entre el sector de control i els diferents tractaments tal i com indiquen els resultats de 

l’ANOVA. 

 

Segons Crespí (2014) els mètodes de captura massiva en Bactrocera oleae no són tan 

efectius com s’espera degut a vàries causes, entre elles les diferents característiques de 

cada parcel·la i la miniparcel·lació del terreny, així com també a la falta d’uniformitat i hete-

rogeneïtat d’aquest.  

 

Això també es pot observar en els nostres resultats on es comprova que si bé als sectors 

on s’utilitzen mètodes de control biotecnològic la població de C. capitata es manté a nivells 

més baixos, també es cert que aquests mètodes per si mateixos no són suficients per con-

trolar totalment la plaga. 

 

També s’observa que durant les primeres setmanes de l’experiment els sector de Decis 

Trap es manté per davall del de Magnet MED quasi tot el temps i que aquest es manté per 

davall del de Cera Trap.  

 

Segons Navarro-Llopis et al. (2012) el sistema d’atracció i mort Magnet MED és igual 

d’efectiu que els sistemes de trampeig massiu però presenta avantatges en quant a cost i 

facilitat de maneig.  
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En el nostre experiment es demostra que, al menys en quant a efectivitat, el sistema Magnet 

MED, sí que és igual d’efectiu que els altres sistemes de trampeig massiu assajats. 

 

Clima 

 

A continuació es mostra una figura amb l’evolució del registre de temperatura i humitat que 

es va fer mitjançant els sensors climàtics a la finca durant l’experiment juntament amb les 

corbes poblacionals de C. capitata dels diferents sectors. 

 

 

Figura 25. Comparativa de corbes de vol dels diferents tractaments amb els registres climàtics. 

 

El que es pot observar a la figura és que les majors poblacions de mosca coincideixen amb 

les temperatures més altes i les humitats més baixes (Agost-Setembre). Durant els mesos 

de desembre i gener ja no es feien tractaments a cap sector i tot i així la població de mosca 

es manté a nivells mínims. Les majors poblacions de mosca també coincideixen amb la 

major presència de fruita al camp però hem de recordar que abans de començar 

l’experiment ja teníem una població de mosca de la fruita molt elevada i encara no hi havia 

fruita. El que observàvem era que la població anava augmentant progressivament des de 

el mes de juny fins a l’agost que començarem l’experiment. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            5. Conclusions 
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5. Conclusions 

 

1. No s’han observat diferències significatives entre els diferents mètodes de control 

biotecnològic assajats en aquest experiment (Magnet MED, Decis Trap i Cera 

Trap), encara que sí entre aquests i el control on exclusivament s’ha controlat la 

plaga amb tractaments fitosanitaris. Per tant, la utilització combinada d’aquests 

mètodes juntament amb tractaments fitosanitaris milloren el control de la plaga. 

 

2. La parcel·la on es varen instal·lar les trampes Decis Trap ha sigut la que ha 

mostrat uns valors de fruita picada a l’arbre i en caixes inferiors, encara que no 

s’han observat diferències significatives entre els tres mètodes assajats (Magnet 

MED, Decis Trap i Cera Trap) ni entre aquests i el control en els paràmetres de 

fruita picada a l’arbre i en caixes. 

 

3. En el recompte de mascles i femelles a les trampes de monitoratge s’ha observat 

que la parcel·la on es va instal·lar Decis Trap ha mostrat un percentatge de 

femelles inferior a la resta de mètodes assajats (Magnet MED i Cera Trap) i al 

control, probablement degut a les majors captures de femelles a les trampes 

Decis Trap. Aquest paràmetre és important en l’elecció de les trampes per a dur 

a terme el control de la plaga ja que interessa que les trampes capturin el major 

nombre d’individus i la major proporció possible de femelles. 

 

4. En les corbes de vol obtingudes per al seguiment poblacional de la plaga es 

comprova que en els camps de cultiu on s’utilitzen els mètodes de control 

biotecnològics la població de C. capitata es manté més baixa que en el camp on 

tan sols s’utilitzen els tractaments fitosanitaris (Control) per a controlar la plaga.  

 
5. La parcel·la on es va instal·lar el Decis Trap és la que presenta una menor 

població de C. capitata en tot el període de l’assaig, seguida per la parcel·la on 

es va instal·lar el Magnet MED. La parcel·la on es va instal·lar el Cera Trap és la 

que presenta les majors poblacions dels tres mètodes de control assajats. 
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7. ANNEXES 

 

7.1  Temporalització de feines: 

 

A continuació es disposa una taula que mostra la temporalització de les feines realitzades 

durant el treball de camp. 

 

Taula 17. Temporalització de feines. 

30/07/14 - Es col·loquen 5 trampes de seguiment per sector del tipus MAXITRAP, a 

l'interior s'hi posa la feromona i la Vapona.  

- Es marquen alguns arbres per senyalitzar les fileres on tenim trampes de 

seguiment. 

- Els col·loquen els dos sensors Hobo Data Logger als arbres següents: Al 17-

10 del sector 13 davora la trampa 10 (sensor Sencelles 1) i al 5-21 del sector 15 

devora trampa 21 (sensor Sencelles 2). 

- Les trampes s'enumeren amb retolador. 

 

06/08/14 - Es col·loquen 10 trampes de monitoratge per sector, 40 en total, de la manera 

que s'ha explicat anteriorment. 

- A partir d'ara es revisaran els mosquers cada setmana, es buidaran i es 

contaran les captures de la manera que s'ha explicat anteriorment durant 27 

setmanes seguides. 

- Es fa el primer recompte mosquers de monitoratge amb 20 trampes. M: 442, 

F: 525 (967 total) 

 

 

13/08/14 - Es conten les captures de les 40 trampes de monitoratge. 

- Es numeren amb retolador les cintes de senyalització i totes les trampes de 

monitoratge. 

- Es fan fotografies. 

 

20/08/14 - Principi dels tractaments amb trampes de captura massiva, la col·locació es fa 
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segons les recomanacions del fabricant tal com s'ha explicat anteriorment. 

 

01/10/14 - Es canvien les feromones de les trampes de monitoratge. 

 

12/11/14 - Es comença a contar fruita picada a l'arbre. Amb un cercle d'un metre quadrat 

col·locat a la cara sud de l'arbre a 1-2 m d'altura es delimita la zona  i es conten 

les taronges que queden a l'interior del cercle. S'eliminen les taronges picades. 

- Es conten aproximadament 500 taronges per sector. 

- Es marquen els arbres i el lloc exacte on s'ha de col·locar el cercle per contar 

fruita. 

- A partir d'ara es revisaran els fruits de l'interior dels cercles cada setmana per 

veure la seva evolució. Això es farà durant cinc setmanes. 

- S'ha dit als treballadors que no recullin la fruita marcada. 

 

27/11/14 - S'agafen 200 taronges de cada sector i es guarden en caixes al magatzem per 

revisar-les cada setmana i veure si apareixen picades amb el temps després de 

la recol·lecció. 

- A partir d'ara es revisaran els fruits de les caixes cada setmana durant quatre 

setmanes. 

 

11/12/14 - Es fa el darrer recompte de fruita picada al camp. S'ha fet durant cinc setmanes 

seguides: 12/11, 19/11, 27/11,  5/12 i 11/12. 

 

23/12/14 - Es fa el darrer recompte de fruita picada a les caixes. S'ha fet durant quatre 

setmanes seguides: 3/12, 10/12, 17/12 i 23/12. 

 

12/02/15 - Es fa el darrer recompte de les captures de les trampes de monitoratge. S'ha 

fet durant 27 setmanes seguides. 

- Es retiren els mosquers. 

- Es conten les captures de 10 trampes del tipus Decis Trap escollides al atzar. 

Les deu trampes tenen en total 1037 captures, encara que a una de elles gairebé 

només s'hi troben ales (les formigues s'han enduit les captures).  
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- Es retira tot el material del camp (trampes de seguiment i de tractament, cintes 

de senyalització, etc...). 

- S'extreuen les dades dels sensors Hobo Data Logger: Sencelles 1: Sector 13 

(17-10) i  Sencelles 2: Sector 15 (5-21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


