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CURS: TOMÀQUETS DE VARIETATS ANTIGUES: CULTIU, 
TRACTAMENT I RECOLLIDA DE LLAVORS

PLAGUES I MALALTIES DEL CULTIU 
DEL TOMÀQUET

I LA SEVA PREVENCIÓ

Ing.Tèc. Agrícola: Bàrbara López Barberà

ANALITZEM L’ENTORN:  “OBSERVACIÓ”
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PLAGUES I MALALTIES DEL CULTIU DEL  TOMÀQUET

Perquè les plantes agafen plagues i 
malalties? 

Els problemes sanitaris són indicadors de pèrdua Els problemes sanitaris són indicadors de pèrdua 
d’equilibri a la plantació

• Què fem malament?

-Incorrecta gestió del sòl

-Mala fertilització-Mala fertilització

-Mal maneig del reg

-Incorrectes tècniques de cultiu

Com millorar l’equilibri de la nostraCom millorar l’equilibri de la nostra
finca?

•Instal·lació de màrgens funcionals
•Siguem respectuosos amb els tractaments

• Disminuim l’ erosió i la pèrdua de nutrients• Disminuim l’ erosió i la pèrdua de nutrients

• Constitució de tallavents - creació microclima.

• Conservació d’ enemics naturals.

BIODIVERSITAT FUNCIONAL
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Mírid depredador –Macrolophus pigmaeus

Què és el control 
biològic de plagues? biològic de plagues? 
Activitat que fa ús dels enemics naturals per a 

combatre les plagues existents

Implantació de marges

MARGEN MULTIESPECÍFICO- Calendula officinalis, Ononis natrix, Alyssum maritimum
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Ajuda per al diagnòstic

• La disposició de la malaltia o la plaga en l’espai.
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Un sector del cultiu Generalitzada

Plagues FongsPlagues Fongs

Bacteris Virus

Fisiopaties

Bacteris Virus
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Diagnòstic de plagues i malalties

Donar una volta  tranquil·lament i observar les plantes amb 
una mica de cura. Fem mostreig al atzaruna mica de cura. Fem mostreig al atzar

•Observar si la planta creix de manera normal, els foliols
estan estesos o cargolats que ens indiquen. La tija de la 
planta es gruixuda o fina.

On mirar?

Donem la volta a totes les fulles que mirem, observem si hi 
ha postes o taques anormals.ha postes o taques anormals.

Si veiem fulles o fruits amb coloracions estranyes NO LES 
TOQUEM. Posteriorment amb guants les eliminarem del 

camp.

LEPIDÒPTERS
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Helicoverpa armigera

On buscar-la?

•Mentre no hi ha flor no hi ha perill.
•Als sèpals de la flor.•
•Evolució dels ous- Maduració de groc a 
maronòs.
•Tenir en compte el règim de pluges i la 
temperatura.
•Tractament mai dirigit als ous, formes de •Tractament mai dirigit als ous, formes de 
resistència. Llindar de tractament 1 ou.
•Ideal, primers dies desprès de la eclosió.
•Conservació de mírids depredadors, ser 
respectuosos amb els tractaments.

CICLE HELICOVERPA ARMIGERA

A 25ºC
21 dies

3 dies

20 dies

15 dies
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Helicoverpa armigera

Vida: 1,5-6 set
Act: crepuscular i nocturna
Dies amb nùvols i frescos 

Juliol
Setembre

Dies amb nùvols i frescos 
major act.
3 gen./any

Maig
Juliol

TUTA ABSOLUTA

LEPIDOPTERS
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Tuta absoluta

On buscar-la?

•Els ous són difícils de veure
•Per detectar els primers individus. Trampes de feromones•Per detectar els primers individus. Trampes de feromones
•Instal·lació de dobles portes o cortines de malla
•Conservació de mírids depredadors
•Eliminació d’òrgans de la planta afectats

OBSERVACIÓ-IDENTIFICACIÓ-TRACTAMENT PREVENTIU

•Una vegada la tomaquera te flor, revisar 
periòdicament.

•Quan  la planta es fa més gran mirar les parts •Quan  la planta es fa més gran mirar les parts 
tendres de la planta.

•Tractament dirigit als primers estadis.

•Dispersió aleatòria o en focus de 2-3 plantes.

•Tractaments de Bacillus, ull a l’estiu. Afegir sucre, 
vigilar pH i al vespre.

•Vigilar anys humits•Vigilar anys humits

•Tractaments em màx. de respectuosos.

•Mitjana de mírids de 10 per tomaquera quasi que 
no fa falta ni tractar.
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Ácar del bronzejat (Aculops lycopersici) 

ÀCARS

ARANYA VERMELLA- Tetranichus urticae

ACARS
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OBSERVACIÓ-IDENTIFICACIÓ-TRACTAMENT PREVENTIU

•A partir del més de juny, em d’estar pendents

•Mirar les tiges de les tomaqueres, coloració fosca •Mirar les tiges de les tomaqueres, coloració fosca 
cap a marró, comparar-les entre elles.

•Dispersió en línees i de baix cap amunt. En poc 
temps s’encomana a la tomaquera del costat.

•Vigilar anys secs com 2012, humitats relatives baixes 
poca pluja.poca pluja.

•Importància del S pols, a final de juny, juliol i agost.

•Millor S pols (10 vegades més concentrat) que en 
forma líquid. Inconvenients.

MOSCA BLANCA

HOMÒPTERS

Depredadors naturals
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PUGÓ DEPREDADORS

HOMÒPTERS

MINADORA- Liriomyza trifolii

DIPTERS
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Meloidogine, Globodera etc.

NEMATODES

• Paràsits obligats, diagnòstic en focus o fileres

• Si observem un marciment  o morts de parts  de la 
planta, pot recuperar durant la nit.

Tenim un sòl amb alta proporció de sorres.

OBSERVACIÓ-IDENTIFICACIÓ-TRACTAMENT PREVENTIU

• Tenim un sòl amb alta proporció de sorres.

• Mirem les arrels de les plantes, si s’aprecia una mena de 
rosari, és que tenim nematodes. Hi ha nematodes 
“bons”.

• Sense tractament efectiu.

• Eliminació de restes de cultiu, treball del sòl.

• Solarització-biofumigació- Cultius trampa• Solarització-biofumigació- Cultius trampa

• Neteja d’eines amb aigua. Eliminar terrosos.

• El compostatge no ajuda a la seva eliminació
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Plagues FongsPlagues Fongs

Bacteris Virus

Fisiopaties

Bacteris Virus

• Primer localitzem quina part de la planta ens està 
afectant: fulles (part de dalt o de baix), fruit, tija, coll.

• Poden penetrar, directament per la cutícula, pels 
estomes o per ferides, emissió d’arrels, ferides 

OBSERVACIÓ-IDENTIFICACIÓ-TRACTAMENT PREVENTIU

estomes o per ferides, emissió d’arrels, ferides 
ocasionades per altres agents.

• Hi ha fongs que condueixen ràpidament a la destrucció  
de la planta,facultatius, i altres paràsits obligats.

• Necessiten condicions favorables per desenvolupar-se, 
si tenim ambient controlat, provem de canviar-les.

• Quasi tots necessiten d’altes humitats i es mouen en • Quasi tots necessiten d’altes humitats i es mouen en 
rangs de temperatures molt  amplis.

• La falta de llum, el pH del sòl i la nutrició de la planta els 
condicionen.
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MILDIU- Phytophtora infestans

FONGS AERIS

• Molt destructiu. Més agressiu a finals d’estiu que a la primavera.

• Òptim: nits fredes i dies càlids amb forta humitat

• Períodes llargs d’ humitat (rosada, boires, aspersions).

OBSERVACIÓ-IDENTIFICACIÓ-TRACTAMENT PREVENTIU

• Períodes llargs d’ humitat (rosada, boires, aspersions).

• Observem les fulles. Comença amb tonalitats verd pàl·lid que 
ràpidament agafen una tonalitat més fosca.

• Part del revers de la fulla, una pelussa blanca.

• Si ja em tingut la malaltia altres vegades, fem prevenció.

• Coures o altres preparats de plantes efectius.

• Evitem plantar en zones amb antecedents de míldiu o llocs 
ombrívols.
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CENDROSES (Erysiphe sp., Leviullula taurica)

FONGS AERIS

• Taques a les fulles bastant característiques, polsim blanc 
que normalment està a la part de l’envers del foliol
(Erysiphe). Taques necrosades normalment situades al 
marge (Leveillula).

OBSERVACIÓ-IDENTIFICACIÓ-TRACTAMENT PREVENTIU

marge (Leveillula).

• Evolucionen a taques cloròtiques i si és greu es 
necrosen. No afecta al fruit.

• Condicions favorables, altes humitats 80% (més no es 
desenvolupa) i calor. 

• En hivernacle és molt comú i al aire lliure la podem 
trobar a partir del més d’agost.trobar a partir del més d’agost.

• Controlar les males herbes dels voltants. Ull amb el 
tabac (indicadora).

• Prevenció S en pols.
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ALTERNARIA (Alternaria tomatophila)

FONGS AERIS

• Afecten a tota la planta.

• Les taques a les fulles, particularitat de ser 
concèntriques com si fossin una diana. Si l’atac és molt 

OBSERVACIÓ-IDENTIFICACIÓ-TRACTAMENT PREVENTIU

concèntriques com si fossin una diana. Si l’atac és molt 
intens defoliacions.

• Humitats elevades i temperatures entre 18-30ºC. Fong 
d’estiu.

• Necessita aigua per esporul·lar. Canviem les condicions.

• Tractaments en base a coure.



10/12/2012

17

FONGS ASSOCIATS AL COLL I ARRELS

FONGS TELÚRICS

Fusarium Oxysporum radicis-lycopersici

Pithium spp., Phytophtora spp.

Rhizoctonia solani

• Normalment es manifesten amb marciments generalitzats de la
planta. Poden recuperar a la nit. En línea, en focus, una zona etc.

• Malaltia molt típica d’ hivernacle.

OBSERVACIÓ-IDENTIFICACIÓ-TRACTAMENT PREVENTIU

• Malaltia molt típica d’ hivernacle.

• Podem fer 2 grups: A) Fusarium; B) Phitium, Phytophtora i
Rizoctonia.

• Si fa més aviat temperatures fresques 18-20ºC, observem lesions
maronoses al coll i fent un tall longitudinals i veiem coloracions
roses-salmó. Grup A

• Si veiem que la planta grogueja, arrenquem i en quedem amb la• Si veiem que la planta grogueja, arrenquem i en quedem amb la
part aèria o arrenquem i podem treure la coberta ext. de les arrels.
Grup B.
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OBSERVACIÓ-IDENTIFICACIÓ-TRACTAMENT PREVENTIU

• Tallem temporalment el reg. Si tenim hivernacle 
fomentem al màxim ventilació. Si tenim encoixinat, el 
trenquem.

• Podem fer ús de Trichodermes comercials, en principi 
estan presents al sòl. 

• Fomentar la vida del sòl, adobs en verd, fems per donar • Fomentar la vida del sòl, adobs en verd, fems per donar 
estructura al sòl.

Fusarium oxysporum lycopersici Verticillium dahliae

FONGS VASCULARS
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Plagues FongsPlagues Fongs

Bacteris Virus

Fisiopaties

Bacteris Virus

Bacteris (Xanthomonas campestris, Pseudomones 
syringae etc.)

BACTERIS
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•Temperatures 18 a 26 ºC, nits càlides. Temps plujòs i humit.

•Les taques són rodones i amb un halo groc al voltant de la taca. 

OBSERVACIÓ-IDENTIFICACIÓ-TRACTAMENT PREVENTIU

•Les taques són rodones i amb un halo groc al voltant de la taca. 
Posar-les a contrallum, s’ha de veure a traves de la taca.

•Desinfecció d’eines amb lleixiu

•Eliminació de vegetació infectada

•Prevenció- compostos cúprics

Plagues FongsPlagues Fongs

Bacteris Virus

Fisiopaties

Bacteris Virus
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(ToMV, PVY, EDMV , TSWV...)

VIRUS

A la que trobeu mosaics, pigmentacions desiguals:

-Arrencar immediatament, amb un guant o a mà i 
desprès rentar. Les eines igual.

OBSERVACIÓ-IDENTIFICACIÓ-TRACTAMENT PREVENTIU

desprès rentar. Les eines igual.

• 1-Utilització de varietats resistents.

• 2- Desinfecció de llavors (només pels virus que es 
transmeten per llavor)

-La desinfecció amb hipoclorit sòdic(lleixiu alimentari) 
conc. 100g/l (8,8%clorur) durant 1h. Rentar 15min i 
assecar. Lo més netes possible.

Ex. 10g llavors 100ml lleixiu + 100 aigua
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Plagues FongsPlagues Fongs

Bacteris Virus

Fisiopaties

Bacteris Virus

• Blossom end rot= Cul torrat= Necrosi apical

FISIOPATIES
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Causes principals

La taca és símptoma de una carència de Ca. No vol dir 
que no hi hagi sinó que no està disponible. Causes?

FISIOPATIES

-Estrés hídric. 

-Varietats susceptibles

-Sistema radicular pobre (factors biotics o abiòtics)

-Creixement molt ràpid

-Forta transpiració-Forta transpiració

-Alta salinitat

-carència verdadera de Ca (menys usual) o 
antagonismes

Com es soluciona?

-Elecció de varietats poc sensibles 

-Regs durant el vespre 

FISIOPATIES

-Regs durant el vespre 

-Regs puntuals curts  en els moments de màxim 
estrés per la planta (migdia)

-Limitem  al màxim la transpiració de la planta en 
períodes molt càlids i secs. (blanqueix-aspersors)

-Evitar excessos de N i K. (problema fems)

-Un nivell òptim de P al sòl afavoreix la absorció de Ca
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.

Excés de radiació-Llampat

FISIOPATIES

Símptomes de fred

Filimorfisme

FISIOPATIES
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Cicatrius estilars

FISIOPATIES

Aclivellat o esverlat

FISIOPATIES
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Caiguda de flor

FISIOPATIES

• Alta o baixa humitat ambiental

• Elevada temperatura-canvis sobtats

• Deficient lluminositat

• Excés d’aigua

• Falta de pol·linització• Falta de pol·linització

• Bacteris

• Fomentar l’aparició del mírid depredador 
Macrolophus pigmaeus.

• Fomentar la vida al sòl amb incorporació de m.o i

RESUM

• Fomentar la vida al sòl amb incorporació de m.o i
adobs en verd.

• Observació per anticipar-se als possibles problemes 
de la finca.

• Vosaltres sou els experts i els màxims coneixedors de 
la vostra finca.la vostra finca.
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GRÀCIES!


