
 
Txakolin-mahastietarako gomendatutako tratamenduen gida 2018 

Egoera 
fenologikoa 

Izurria edo 

gaixotasuna 
 Gai aktiboa (intsektizida, 

fungizida edo…) 

Merkatuko izena Eragina Oharrak 

A 
Inausketa 

zauriak  

 Erretxina orbaintzaileak Hainbat   

C-D 

Eskoriosia  Folpeta 

Mankozeba 

Hainbat 

Hainbat 

  

Akariosia / 

Erinosia 

 Spirodiklofenoa 

Fenpiroximatoa 

Etoxazola 

Envidor 

Flash UM 

Borneo 

Akaro tetranikido, eriofido eta tenuipalpidoen kontra 

Akaro tetranikido eta eriofidoen kontra  

Akaro tetranikidoen kontra bakarrik 

Eragina kontaktuz 

Eragina kontaktuzkoa zein irentsiz 

Eragina kontaktuz zein irentsiz 

E (15 zm 

baino 

gehiagoko 

kimuak) 

Mildiua  

 

 

M1 

M1 taldea: mildiuaren kontrako fungizida sistemikoak (formulazioaren arabera ukipenezkoak edota sarkorrak diren gai aktiboekin nahastuta). 

Ametoktradina+ dimetomorfa (AKA) 

Benalaxil-M + folpeta 

Benalaxiloa + mankozeba 

Dimetomorfa + ditianona (AKA) 

Dimetomorfa+ zoxamida (AKA 

Fluopikolida + fosetil-Al 

Folpeta + balifenalatoa (AKA) 

Fosetil-Al + zimoxaniloa + folpeta 

Fosetil-Al+iprobalikarba+fol. (AKA) 

Metalaxil-M + folpeta  

Enervin duo SC 

Fantic F**, Tempio F 

Galben M 

Forum Gold 

Electis D 

Profiler 

Emendo F*, Valis F* 

Mikal-Plus, Pearze Triple 

Mikal Premium F** 

Ridomil Gold Combi, Barolon 

Combi WG 

Preb., sendagarri eta ezabatzailea. 1 trat./urtean geh. 

Preb., sendagarri eta ezabatzailea. 3 trat./urtean geh. 

Preb., sendagarri eta ezabatzailea. 1 trat./urtean geh. 

Preb., send. eta espor. kontrakoa. 1 trat./urtean geh. 

Preb., send. eta espor. kontrakoa. 2 trat./urtean geh. 

Prebentibo eta sendagarria.  

Preb., sendagarri eta ezabatzailea. 1 trat./urtean geh. 

Prebentibo eta sendagarria. 1,1 kg/ha geh. 

Prebentibo eta sendagarria. 1 trat./urtean geh.  

Prebentibo eta sendagarria. 2 trat./urtean geh. 

Landarearen barruan sartzeko eta mugitzeko gai dira. 

Tratatu eta ordu 1 euri barik iraganez gero ez dira 

garbitzen. 

Erresistentziak agertu daitezke – Gai aktiboak tartekatu. 

* Ez nahastu beste produktu batzuekin. 

** Ezin da erabili parratan. 

 

AKA: azido karboxilikoaren amidak. Gehienez 3 

tratam. urtean, M1 eta M2 taldeak kontutan izanda. 

F-G 

Mildiua M1 Mildiuaren kontrako fungizida sistemikoak. M1 taldetik produktu bat aukeratu. 

Oidioa + Ar. 

gorria/ 

akariosia 

 Sufrea Hainbat   

Oidioa  

 

 

O 

O taldea: oidioaren kontrako fungizidak. 

Boskalida* (1) 

Boskalida+kresoxin metiloa (1+2) 

Ziflufenamida+difenokonazola (7) 

Fenbukonazola (2) 

Fluopyrama+tebukonazola** (8+2) 

Meptildinokapa (6) 

Metil tiofanatoa 

Metrafenona (9) 

Miklobutaniloa (2) 

Penkonazola (2) 

Prokinazida (5) 

Kinoxifenoa (4) 

Tebukonazola* (2) 

Tebukonazola+trifloxistrobina* (2+3) 

Trifloxistrobina (3) 

Cantus* 

Collis  

Dynali 

Impala 

Luna Experience 

Karathane Star 

Enovit mertil* 

Vivando, Attenzo Star 

Systhane Forte 

Topas 200 EW  

Talendo** 

Arius 

Folicur 25 EW*,Tenor+,Darcos* 

Flint Max* 

Flint  

Preb. eta sendagarria. 3 trat./urtean geh.  

Preb., sendagarri eta ezabatzailea. 3 trat./urtean geh. 

Preb., sendagarri eta ezabatzailea. 2 trat./urtean geh.  

Preb. eta sendagarria. 1 trat./urtean geh.  

Preb., sendagarri eta ezabatzailea. 1 trat./urtean geh. 

Preb., sendagarri eta ezabatzailea. 2 trat./urtean geh.  

Preb. eta sendagarria. 1 trat./urtean geh. 

Preb. eta sendagarria. 3 trat./urtean geh.  

Prebentibo, sendagarri eta ezabatzailea. 

Prebentibo eta sendagarria. 

Prebentiboa. 3 trat./urtean geh. 

Prebentiboa. 

Prebentibo, sendagarri eta ezabatzailea. 

Preb., sendagarri eta ezabatzailea. 3 trat./urtean geh. 

Prebentibo eta sendagarria. 4 trat./urtean geh.  

Multzo kimikoak: 

(1) Karboxamidak 

(2) Triazolak 

(3) Estrobirulinak 

(4) Kinolinak 

(5) Kinazonilonak 

(6) Dinitrofenolak 

(7) Fenilazetamidak 

(8) Piridiniletilbenzamidak 

(9) Benzofenonak 

(10) Tiocarbamatoak 

Multzo kimiko berdineko produktuekin gehienez 2 

tratamendu urte berean. 

* Botritisa ere kontrolatzen du.  

** Ezin da erabili parratan. 

I (loraketa 

hasiera) 

Mildiua M1 Mildiuaren kontrako fungizida sistemikoak. M1 taldetik produktu bat aukeratu. 

Botritisa  

 

 

B 

B Taldea: botritisaren kontrako fungizidak 

Fenhexamida 

Fenpirazamina 

Metil tiofanatoa 

Tebukonazola*  

Tebukonazola+trifloxistrobina*  

Ziprodiniloa 

Ziprodiniloa + fludioxiniloa 

Teldor 

Prolectus 

Enovit metil* 

Folicur 25 EW*,Tenor+,Darcos* 

Flint Max*  

Tiguan, Qualy 

Switch, Astound 

Prebentiboa. 2 trat/urtean geh.  

Preb., send. eta espor. kontrakoa. 1 trat./urtean geh. 

Preb. eta sendagarria. 1 trat./urtean geh. 

Preb., sendagarri eta ezabatzailea.  

Preb., sendagarri eta ezabatzailea. 1 trat./urtean geh. 

Preb. eta sendagarria. 2 trat./urtean geh. 

Preb., send. eta espor. kontrakoa. 2 trat./urtean geh. 

Erresistentziak agertu daitezke – Gai aktiboak tartekatu. 

Botritisa kontrolatzeko oso garrantzitsua da hostoak 

kentzea mordoen inguruan. 

* Oidioa ere kontrolatzen du.  

 

J (aletuta) 

Mildiua  

 

 

M2 

M2 taldea: mildiuaren kontrako fungizida sarkorrak  (formulazioaren arabera ukipenezko gai aktiboekin nahastuta). 

Ametoktradina + metirama 

Azoxistrobina + folpeta 

Bentiabalikarb isopropiloa+ folpeta 

(AKA) 

Folpeta + mandipropamida (AKA) 

Iprobalikarba + folpeta (AKA) 

Mandipropamida+ zoxamida 

Ziazofamida * 

Zimoxaniloa + kobrea + folpeta 

Zimoxaniloa + kobrea +mankozeba 

Enervin Top 

Quadris Max** 

Vincare 

 

Pergado F 

Melody Combi WG 

Ampexio 

Mildicut* 

Cobreline Triple 

Cobre Super Plus 

Prebentiboa. 3 trat./urtean geh. 

Prebentibo eta sendagarria. 3 trat./urtean geh. 

Preb., sendagarri eta ezabatzailea. 1 trat./urtean geh. 

 

Prebentibo eta sendagarria. 1 trat./urtean geh. 

Prebentibo eta sendagarria 

Prebentibo eta sendagarria. 3 trat./urtean geh. 

Preb. eta esporulazioaren kontr. 4 trat./urtean geh. 

Prebentibo eta sendagarria 

Prebentibo eta sendagarria 

Landarearen barruan sartzeko gai dira (ez dira 

landarearen barruan mugitzen). Tratatu eta ordu 1 euri 

barik iraganez gero ez dira garbitzen. 

Erresistentziak agertu daitezke – Gai aktiboak tartekatu. 

* Ez dira sarkorrak baina talde honen barnean daude 

landarean finkatzeko modu bereziarengatik. 

** Oidioa ere kontrolatzen du. Ezin da erabili parratan. 

 

AKA: azido karboxilikoaren amidak. Gehienez 3 

tratam. urtean, M1 eta M2 taldeak kontutan izanda. 

Botritisa B Botritisaren kontrako fungizidak. B taldetik produktu bat aukeratu. 

K (ilar 

tamaina) 

Mildiua M2 Mildiuaren kontrako fungizada sarkorrak. M2 taldetik produktu bat aukeratu. 

Oidioa + Ar. 

gorria/ 

akariosia 

 Sufrea Hainbat   

Oidioa O Oidioaren kontrako fungizidak. O taldetik produktu bat aukeratu, edo sufre bustigarria erabili (hainbat konposatu). Ez tratatu tenperatura 28 ºC baino altuagoa bada. 

Botritisa B Botritisaren kontrako fungizidak. B taldetik produktu bat aukeratu. 

K (ilar 

tamaina – 

mordo 

itxia) 

Mildiua M2 Mildiuaren kontrako fungizida sarkorrak. M2 taldetik produktu bat aukeratu. 

Botritisa 
B 

Botritisaren kontrako fungizidak. B taldetik produktu bat aukeratu. 

L 

nabardura 

hasiera 

Mildiua  

M3 

M3 taldea: mildiuaren kontrako ukipenezko fungizidak (ukipenezkoak diren beste gai aktibo batzuekin nahastuta egon daitezke). 

     Hidroxido kuprikoa 

     Kobre oxikloruroa 

     Oxido kuprosoa 

     Sulfato kuprokaltzikoa 

Hainbat 

Hainbat 

Hainbat 

Hainbat 

Prebentiboa.  

Prebentiboa.  

Prebentiboa. 

Prebentiboa. 

Onartuta dauden eta kobrea daramaten hainbat 

produktu erabili daitezke. 

Ez daukate gaitasunik landarearen barruan sartzeko. 

10 mm-tik gorako euriekin garbitzen dira (barriro 

tratatu). 

Botritisa B Botritisaren kontrako fungizidak. B taldetik produktu bat aukeratu. 

L 

nabardura 

Mildiua M3 Mildiuaren kontrako ukipenezko fungizidak. M3 taldetik produktu bat aukeratu. 

Botritisa B Botritisaren kontrako fungizidak. B taldetik produktu bat aukeratu. 

Mahats 

biltzea 

baino lehen 

Botritisa B Botritisaren kontrako fungizidak. B taldetik produktu bat aukeratu.  Produktuen segurtasun epeak errespetatu. 

Tratamendua mordoetara zuzendu. 

Usteldura 

garratza 

 Deltametrina Deltaplan, Audace, Decis Insektizida espektro handikoa Kontaktuz zein irentsiz. Beste insektuengan uxatze 

efektua dauka 

Hostoa 

jaustean 

Mildiua M3  Mildiuaren kontrako ukipenezko fungizidak. M3 taldetik produktu bat aukeratu. Mahats biltze osteko tratamendua. 

 
 

LANDARE-BABESERAKO ZENTROA 

CENTRO DE PROTECCIÓN VEGETAL 

Parke Teknologikoa. Ibaizabal Bidea, 600 eraikina. 

48160  DERIO 

Tel.:   94-454 10 09       Faxa:   94-454 20 37 

e-mail: sanidad.vegetal@bizkaia.eus 

 Armiarma gorria eta sitsa: erantzungailuaren eta web orriaren aholkuen arabera tratatu behar dira. 

 Txingorra: tratamendu fungizida bota ahalik eta azkarren, folpet gai aktiboa erabiliz. 

 Landare Babeserako Zentroko erantzungailu automatikoa: 94-4066879. Astean zehar gaixotasun eta 

izurriteen bilakaeraren inguruko informazioa eskaintzen du. Deitu maiatzaren 1etik aurrera. 

 MAPAMAk 2017ko azaroaren 23an gaurkotutako zerrendaren araberako datuak. 

Landareen egoera fitosanitarioaren informazioa Interneten (maiatzetik urrira) 
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5505&Idioma=EU 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5505&Idioma=EU

