
MAHASTIAREN 
GAIXOTASUNAK ETA 

IZURRITEAK 



GAIXOTASUNAK 
 Onddoak: 

– Plasmopara viticola (Gorrina) 
– Botrytis cinerea (Botritisa) 
– Uncinula necator (Zurina) 
– Phomopsis viticola (Eskoriosia) 
– Egurreko onddoak (Ardagaia edo Yeska,“Beso sikua”, 

eutipiosisa…) 

 

 Legamiak eta bakteriak: 
– Ozpin usteldura edo Usteldura garratza 

 
 

 



GORRINA 
MAHATSEAN 



GORRINAK 
ERAGINDAKO 

MOTAK 
HOSTOETAN 

OLIO MOTAK 



LORAKETA-
ALETZE SASOIKO 

INFEKZIOA 

Onddoaren 
esporulazioa 



Gorrin 
larbatua 

ILAR TAMAINAN 
INFEKZIOA 



GORRINAK ERAGINDAKO 
KALTE GOGORRAK 



Kontrolatzeko neurriak 
 Prebentiboak: hezetasun altuko kondizioak handitzen dabezan 

faktoreak gitxitu: drenaketak, landaketa markoak... 
 Kulturalak: kimuak ebagi, hostoak kendu, nitrogenodun ongarriak 

gitxitu... 
 

 Kimikoa:  Tratamendu gidak. 
– Sistemikoak (E-I):  Mikal Plus, Emendo F eta Valis F, Mikal 

Premium F, Fantic F, Profiler, Melody combi... 
– Sarkorrak (J-K): Mildicut, Forum Gold, Enervin Top... 
– Ukipenezkoak (M): Kobrea 

 
Gidatan Delan Pro (ditianona+fosfonato potasikoa) sartu dogu ta hurrengo 
produktuak Erregistrotik kanpo geratu dira: Quadris Max, Cuprosan WG, 
Cobre Super Plus, Cobreline Triple, Tempio F, Tempio M, Vincare… 
2019. eko urtarrilean  Cabrio Team ta Parmex Duo ere Erregistrotik 
desagertuko dira. 

 
 

 



BOTRITISA 



OZPIN 
USTELDURA 

USTELDURA GRISA 
EDO BOTRITISA 
Espora multzoa 

 Ozpinaren 
eulia- Bektorea 



BOTRITISAREN SINTOMAK 

Kalteak  J egoeran 



Kontrolatzeko neurriak 

 Prebentiboak: hezetasun altuko lursailak baztertu, landaketaren 
markoak... 

 Kulturalak: inausi orekatuak, kimuak kendu, hostoak kendu, N 
gitxitu, inausitako adarrak erre, zurina-sitsak ekidin... 
 

 Kimikoa: arreta berezia loraketa-aletze eta zoritze-biltze sasoietan. 
 Fungizidak: Teldor, Switch, Prolectus, Folicur 25 EW… 

• Prolectus eta Teldor: 14 eguneko Segurtasun Epea  
 
Iprodiona gai eragingarria dekiezan produktuak                            
Erregistrotik kanpo geratu dira: Rebut, Karbel,                           
Midona… 

 
 

 
  

 
 
 

 

BOTRITIS 
(ESKLEROZIOAK) 



ZURINA HOSTOETAN 

Motak goikaldean 



ZURINA MORDOETAN 



ARRAKALAK 
ALEETAN ZURINAK 

ERAGINDA 



Kontrolatzeko neurriak 
 Lehen mailako gaixotasuna da, gorrina eta botritisaren antzera. 

 
 Kimikoa: zaindu bereziki loraketa hasiera (I), ilar tamaina-mordoa 

itxia (K-L) eta nabardura hasiera (M).  
– Ihaz kalte handiak          aurten tratamenduak E-F sasoian hasi. 

 
– Fungizidak: Collis, Arius, Flint, Systhane Forte, Folicur 25 EW, 

Sufrea, Karathane Star… 
 
Bayfidan 320 SC produktua Erregistrotik kanpo geratu da. ZURINA 

KIMUETAN 



ESKORIOSIA 

Txankroak eta 
arrakalak 

lehenengoko 
begitarteetan  



ESKORIOSIA 

Txokolate 
taulak 

Kalteak 
mordoetan 



Kontrolatzeko neurriak 
 Prebentiboak: sintomadun egurra ebagi inausian eta 

ebagitakoak mahastitik atara. 
 

 Kimikoa: aurreko urteetan kalteak izan badira edota sintomak 
somatuz gero inausia egiterakoan. 
– Tratamendua: C-D egoera fenologikoan. 
– Fungizidak: mankozeba edo folpeta. 

 
 

ESKORIOSIA 



EGURREKO ONDDOAK 
Ardagaia edoYeska  

Sintomak hostoetan 

Sintomak egurrean 



EGURREKO ONDDOAK 

Eutipiosisa 

Sintomak kimuetan 

Sintomak egurrean 



EGURREKO ONDDOAK 

“Beso baltza sikua”  
(Black dead arm) 

Sintomak hostoetan 

Sintomak egurrean  



Krontrolatzeko neurriak 
 Landaketan ziurtatutakoa eta kalitaterik onenekoa landarea erabili. 
 Uda-udagoienean, sintomak dituzten mahatsondoak markatu, 

neguko inausian jarduteko.  
 Inausia eguraldi lehorra dagoenean egin. Inausi izerdiaren bidea 

erraztu. 
 Neguko inausian kaltetutako mahatsondoak amaierarako itsi. 

Mahatsondo batetik bestera, artaziak desinfektatu. 
 Infektatuta dagoen inausitako materiala landaketatik atara eta erre. 
 Inausian ebagiak ez egin zeharretara. Inausitako zauriak, batez be 

handiak, mastikagaz estaldu.  
 Landare barria sor daiteke beheko kimuetatik, egur osasuntsua 

ebagiten dogula ziurtatuz (nekrosirik edo egur ustelik ez da). Ebagiak 
mastikagaz estaldu. 

 Beste batzuk. Landare gazteetan egoera  
      behartuak ekidin, adib. ekoizpena  
      aurreratzeko ongarri larregi botaz edo holakoak. 



IZURRITEAK 
 Akaroak: 
 Colomerus vitis (Erinosia) 
 Eotetranychus carpini (Armiarma horia) eta Panonychus ulmi 

(Armiarma gorria) 

 
 Insektuak: 
 Lobesia botrana (Mordoaren sitsa) 
 Drosophila melanogaster/Drosophila suzukii (Ozpinaren eulia) 

 
 



PUESTA DE JANUS ADULTO ARAÑA 

ERINOSIA 



Kontrolatzeko neurriak 
  Inausitako adarrak erre. 
 Kutsatuta dagozan partzeletatik ez hartu xirmendurik.   
  
 Kimikoa: 
         
C-D egoera fenologikoan: Fenpiroximatoa (Flash) 
                      Spirodiclofena (Envidor) 
                      Etoxazola (Borneo, Doryoku) 
  
        Sufreak (zurinaren kontra) eriofidoengan eragina 

dauka.     
 
 
 

AKARO ERIOFIDOAK (erinosia) 



PUESTA DE JANUS BEGIAN ARRAUTZA ETA HELDUA 



HUEVO DE TURCEBROTES 

ARRAUTZAK 

HOSTO KALTETUAK 



AKAROAK (Armiarma horia eta gorria) 
Kontrolatzeko neurriak 

 Kimikoa: 
 - Fenpiroximatoa (Flash)  
      - Spirodiklofena (Envidor) 
      - Etoxazola (Borneo, Doryoku ) 
 
     F–G eta ilarraren tamainean, sufrea ere.  
  
ABISUAK ERANTZUNGAILU AUTOMATIKOAN. 

 



LOBESIAREN LARBA MORDO KALTETUA 



AGALLAS ERIOFIDOS SITSAK ERAGINDAKO KALTEAK 



DAÑOS POR ARAÑA ROJA 

FEROMONA  TRANPA 



 
MORDOAREN SITSA 
Kontrolatzeko neurriak 
 
 Hegalaldiak feromona tranpen bidez jarraitzen doguz.  

 
– Gure egoeran normalean ez da beharrezkoa izurrite hau 

tratatzea. 
 
 Behar izatekotan, borroka kimikoa: 
  Spinetoram ( Radiant) 
  Indoxacarb (Steward) 
  Spinosad (Spintor)   
 
 
 Insektizida biologikoak: Bacillus thuringiensis (adibidez   
 Bactur, Delfin…) 
 

 



USTELDURA GARRATZA 



EULI HELDUAK GARAUAREN ZAURIAN 



OZPINAREN EULIA  (Drosophila) 
Kontrolatzeko neurriak 

 Euliak mikroorganismoak eta legamiak trasmititzen dauz, 
eta horren ondorioz usteldura garratza sortarazten dau. 

 Mahats biltzea hurbiltzen danean kontrolak indartu. 
 
 Kontrol kimikoa: 
  Piretrinak: deltametrina (Deltaplan, Audace edo 

 Decis). Segurtasun epea: 7 egun. 
 
  Kobre tratamenduek (gorrina) ustelduraren 

kontrolean eragina daukie. 
 
 
 
 



 Tª < 25ºC 
 Hezetasun erlatiboa > %70 
 Haizea < 2 m/sg. (zuhaitzen hostoak eta banderak mugitzen 

hasiak) 
 

 Nahastura ondo nahastu. 
 

 Muturtxuak (bokillak): 
 -ISO arautuak 
 -Balbula deribakontrakoak 
 -Ondo bideratu 

 
 
 
 

 
 

Tratamenduak egiteko baldintzak 



 Erabiltzen ez diren produktu fitosanitarioen 
ontziak, hutsak edo beteak, Garbigunetara eroan 
behar dira. 

 
 Ontzi hauek batzen dabezan garbiguneak 9 dira: 

Igorre, Durango, Markina, Derio, Mungia, Gernika, 
Santurtzi, Gueñes eta Karrantza. 

Produktu fitosanitarioen ontzien 
kudeaketa 



 Karnetaren beharrik ez dekie. 
 Profesionalentzako diren fitosanitarioak 2015/11/26tik ezin dabez 

erosi.  
 Ezprofesionalentzako onartuta dagozan fitosanitarioak ahal 

izango dabez erabili bakarrik (arrisku gitxikoak ta potoak <500 g 
edo 500 ml).  

 Aukera: produktu fitosanitarioen erabiltzaile-txartela atera. 
Antolatzaileak: 
 Denbogestion. Tfnoa: 607285573   
 Ekin. Aiala Haranean ta Enkarterrian batez be. Tfnoa.: 

687761480 
 Fundación laboral de la construcción. Bilbon. Tfnoa.: 

944231460.  
 

 

 

Fitosanitarioen erabiltzaile ezprofesionalak 



 Derioko Landare Babeserako Zentroaren tfnoa:    
94 4541009. 

 
 Erantzungailu automatikoaren tfnoa.: 94 4066879.  

 
 Web orria: www.bizkaia.eus  
     Berba gako hauek erabili: Bizkaia, mahatsa, 
tratamendu gidak, tratamendu abisuak… 

HELBIDEAK 

http://www.bizkaia.eus/
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