
GAIXOTASUNAK ETA 
IZURRITEAK FRUTA 

ARBOLETAN 



GAIXOTASUNAK 
Onddoak: 
 Venturia inaequalis – Venturia pyrina (Pikardura edo Gorriña) 
 Podosphaera leucotricha (Zurina) 
 Monilia fructigena eta Monilia laxa (Moniliosia) 
 Nectria galligena (Txankroa) 
 Diplocarpon mespili edo Entomosporium maculatum 

(Irasagarrondoaren hosto orbana) 
 Taphrina deformans (Mertxikondoaren lepra) 
 

Bakterioak: 
 Erwinia amylovora (Su gorria) 
 Xanthomonas campestris pv. juglandis (Intxaurrondoaren 

bakteriosia) 

 
 



PIKARDURA MADARIONDOAREN LORE ETA 
HOSTOETAN 



PIKARDURA HOSTO TA FRUTUETAN 



Kontrolatzeko sistemak 
 Landaketaren aireztapena segurtatu (markoak, 

formazioa, bedar-ebagiteak…). 
 
 Fungizida kimikoak 

– Ernabarritzean (C-D): Kobrea 
– Lehen petaloak jaustean (G): 
        I.B.E.-en taldea: Folicur 25 WG, Systhane Forte 
        Estrobirulinak: Stroby, Flint 
        Pirimidinak: Chorus 
– Fruituen hazkundean-heltzean: 
 Ditianona (Delan) edo klortalonila (Pugil LA). 
– Hostoa jaustean: Kobrea + Urea 
 

PIKARDURA 



ZURINA 

SAGARRONDOAN 



Kontrolatzeko sistemak 
 Kaltetutako kimuak kendu inausketaren bidez. 
 Nitrogenodun ongarriak ez erabili larregi. 
 Fungizida kimikoak: 

-Pikarduraren aurka erabiltzen diren hainbat fungizida 
-Sufrea. 

 
ZURINA 



MONILIOSIA HELTZE SASOIAN 

MADARIA MANZANA 

Onddoa sartzeko 
zauria 

SAGARRA 



MOMIFIKATUTAKO FRUTUAK 

GAIXOTASUNAREN GARAPENA 



Kontrolatzeko sistemak 
 Momifikatutako fruituak kendu. 
 Nitrogenodun ongarria ez erabili larregi. 
 Fungizida kimikoak: 

– Tratamenduak frutuen heltze sasoian egin batez be. 
– Pikarduraren aurkako fungizidek onddo honen aurkako 

eragina daukate. 
– Aurreko urteetan kalte handiak izan dabezan 

landaketetan metil tiofanatoa erabili (Cercobin 50 SC). 
 

 
Batuketaren osteko gaixotasunak:  
Geoxe 

 

MONILIOSIA 



 
 

MONILIOSIA HAZUR-FRUTAN 



 Momifikatutako fruituak kendu. 
 Nitrogenodun ongarria ez erabili larregi. 
 Fungizida kimikoak: 

– Tratamenduak frutuen loraketa aurretik, aletze 
sasoian ta batu baino aurretik egin. 

– Produktuak:  
   Fludioxonil+cyprodinila (Switch)  
   Fenhexamida (Teldor)  
   Metil tiofanatoa (Cercobin 50 SC) 

 
MONILIA 

Kontrolatzeko sistemak 



TXANKROA 
SAGARRONDOAN 



Kontrolatzeko sistemak 
 Hezetasun altuko guneak ekidin. 
 Txankroak moztu neguko inausketan. 
 Inausketa bortitzak eta egun hezeetan ekidin. 
 Fungizida kimikoak: 

   KOBREA neguan. 

TXANKROA 



IRASAGARRONDOAREN HOSTO 
ORBANA 

             
            

              
            

    



 Sikatutako adarrak kendu ta jausitako hosto kaltetuak 
batu. 

 
 Fungizida kimikoak: 

– Begiak zabaltzen direnetik fruituak heldu arte, 
batez be udababarri ta uda humelatan. 

– Produktuak: tebukonazola, miklobutanila edo 
kaldo bordelesa. 

HOSTO ORBANA 

Kontrolatzeko sistemak 



MERTXIKONDOAREN LEPRA 



Métodos de control 
 Prebentiboki aritu. 
 
 Fungizida kimikoak: 

– Tratamendua begiak zabaltzean egin ta handik 
15 egunetara barriz be. 

– Produktuak: kaptan, dodina, difenokonazol… 
 

LEPRA 



SU GORRIA 

 “Artzain-makila” 
moduko kimuak 

PERAL PERAL PERAL MADARIA SAGARRA 



SU GORRIA MADARIONDOAN 



Kontrolatzeko sistemak 
 Koarentena gaixotasuna da  

– Fokoak errotik atara beharra. 

 Agiri fitosanitarioa  
 Kontrolatzeko sistema onik ez dago. 
 Diagnostiko azkarra. Inausketa. 

 

SU GORRIA 



Intxaurrondoaren bakteriosia 



 Landaketaren aireztapena segurtatu. Inausketa. 
 Arbolan edo lurrean dagozan kaltetutako fruituak 

batu, sikatutako adarrak kendu… 
 Fungizida kimikoak: 

– Prebentiboki aritu 
– Tratateko sasoia: hostoak zabaltzen direnetik, 

loraketa amaitu arte. 
– Produktuak: kobre edo kobre + mankozeba. 

BAKTERIOSIA 

Kontrolatzeko sistemak 



IZURRITEAK 
 Insektuak: 
 Cydia pomonella (Sagar-harra edo karpokapsa) 
 Janus compresus (Kimu-moztailea) 
 Dasineura pyri (Zigarreroa) 
 Aphis pomi, Dysaphis pyri (Zorri berdea eta baltza) 
 Eriosoma lanigerum (Zorri lanigeroa) 
 

Akaroak: 
 Tetranychus urticae (Armiarma zuria) 
 Panonychus ulmi (Armiarma gorria) 

 
 



SAGAR-HARRAREN 
KALTEAK 

HELDUA 

HARRA 



 Izurri arrunta ta garrantzitsuena. 
 

 Hegalaldiak feromona tranpen bidez jarraitzen doguz. 
 

 Tratazeko sasoiak. Oharrak erantzungailu automatikoan eta 
web orrian (astero maiatzatik aurrera). 
 

 PRODUKTUAK:  
                  Indoxacarb (Steward) 

                      Abamectina + Clorantranilipol (Voliam Targo) 
   Emamectina benzoato (Affirm opti) Sagarrondoan  

      bakarrik  
   Spinosad (Spintor) 

                             Metoxifenocida(Runner) 
                   Tiacloprid (Calypso) 
   Clorantranilipol (Coragen) 
                 Bacillus thuringiensis  (Bactur). Producto biológico 
       

Sagar-harra 
kontrolatzeko sistemak 
 



KIMU- MOZTAILEAREN  KALTEAK 



 
Kimu-moztailea 
Kontrolatzeko sistemak 
  
 Bigarren mailako izurritea. Mintegietan eta landare 

gazteetan kontrolatu. 
 

 Kaltetutako kimuak kendu.  
 

 Eragin altua bada: martxo erdikaldetik maiatza 
erdikaldera helduak kontrolatu (Fosmet % 50). 



DAÑOS POR TUERCEBROTES Larbak 

ZIGARREROAREN 
KALTEAK 



Zigarrero 
Kontrolatzeko sistemak 
  
 Bigarren mailako izurritea. Mintegietan eta landare 

gazteetan kontrolatu. 
 
 Aurreko urtean izandako eragina kontutan izan. 
 
 Nitrogenodun ongarria ez erabili larregi. 



ZORRIAREN KALTEAK 



ZORRI BALTZA 

ZORRI BERDEA 



Zorriak 
Kontrolatzeko sistemak 
  
 Nitrogenodun ongarriak ez erabili larregi. 
 
 Fokoak tratatu: 

– Ernabarritzean (C-D): pirimikarba (Aphox, Kilsec). 
– Petaloak jaustean (G-H): lambda zihalotrina 

(Karate Zeon, Aikido, Atrapa, Karis , Pointer 100) 
edo pimetrozina (Plenum), edo Spirotetramata 
(Movento gold), edo Flonicamida (Teppeki)   



 ZORRI LANIGEROA 



ZORRI LANIGEROAREN  

 KOLONIA 



Zorri lanigeroa 
Kontrolatzeko sistemak 
  

 Sagarrondoa atakatzen dau. Kuskuiluak sortu ta 
arbola makaldu egiten dau. 

 Oso kaltetutako arbolak kendu edo adarrak inausi. 
 Kontrolatzeko oso zaila, ondo babesten dalako kotoi-

itxurako ilaunean. 
 Produktuak: parafina olioa %40 edo %80 erabili 

begiak handitu arte. Sulfoxaflor %12 (Closer) 



ARMIARMA GORRIAREN KALTEAK 



ARMIARMA GORRIAREN 
ERRUTEA 

HELDUAK 

ARRAUTZAK 



Armiarma gorria 
Kontrolatzeko sistemak 
  Nitrogenodun ongarria ez erabili larregi. 

 
 Produktu espezifikoak erabili: akarizidak eta gai eragingarri 

desbardinak txandakatu. 
 Ez erabili insektizida piretroideak arazoak izan ezkero 

(Zipermetrina, Deltametrina…..) 
 Kontutan izan aurreko urteetako kalteak. 
 Produktuak: 
    Neguan: Parafina olioa  
    Begiak zabaltzen hastean (B-C): hexitiazoxa (Diablo, Jalisco,  

 Perfil) 
    Akaroen populazioaren arabera:  

- Fenpiroximatoa (Flash UM) 
- Clofentezin (Apolo 50 SC) 
- Hexitiazoxa (Diablo, Jalisco, Perfil) 
- Etoxazola ( Borneo, Doryoku) 

 



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

mugitzen hasiak). 
 

 Nahastura ondo nahastu. 
 

 Muturtxuak (bokilak): 
 -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-karneta lortu: 
 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, tratamendu gidak, tratamendu 
abisuak… 

HELBIDEAK 

http://www.bizkaia.eus/
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