
 

 

 

Trioza erytreae (Psila Africana de los Cítricos) 

 

 

Bizkaian, 2021ean agertu zen koarentenako izurrite kaltegarria, lorategi pribatu, 

eta publikoetan, batez ere limoiondoetan eta laranjondo eta mandarinoetan. 

Izurria agertu den udalerriak (Muskiz, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, 

Barakaldo, Bilbo, Leioa, Getxo, Berango, Sopela eta Uduliz-en) ZD mugatutako 

eremu izendatu dira, eta, beraz, landare-material sentikorra (zitrikoak eta 

errutazeoak) mugatzeko mugak ezarri dira. Izurria kontrolatzeko neurriak 

hartzen ari dira tratamendu kimiko gidatuekin, inausketa larriekin eta borroka 

biologikoarekin. 

 

Deskribapena 

 

Trioza erytreae (Psylloidea: Triozidae), Zitrikoen Psila afrikarra, 2000/29 Zuzentarauak 

Europar Batasunean (EB) araututako izurritea da, eta Huanglongbing (HLB) edo zitrikoen 

berdintzea eragiten duen bakterioaren bektore garrantzitsua da. HLBk, aldi berean EBn 

araututako erakundeak, fruituaren kalitatea eta zaporea hondatzen ditu, eta eragindako zuhaitza 

hil egiten du urte gutxiren buruan. 

Afrikako Psikolaren banaketa Candidatus Liberibacter africanus (HLB forma afrikarra) 

baino zabalagoa da. Injertoa eta intsektu bektoreak dira gaixotasuna transmititzeko modu 

nagusia, eta, beraz, gaixotasun hori T erytreae lurralde batera iristen denean agertzeko arrisku 

larria dago. Gauza bera gertatzen da Diaphorina citri psilarekin 

 

   Zuzentaraua aplikatuz, agintari eskudunek kontrol fitosanitarioak egiten dizkiete zitrikoei 

eta ostatu-errutazeoei, eta egiaztatzen dute T. erytreae-rik gabe daudela EBn zirkulatu aurretik. 

Landare-material horrekin batera doan pasaporte fitosanitarioak araudi fitosanitarioa betetzen 

dela bermatzen du. 

Funtsezkoa da landare-osasunaren arloan eskumena duten autonomia-erkidegoko 

agintariei berehala jakinaraztea Zitrikoen Psikla Afrikarraren presentziaren edozein susmo. 
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Kategorizazioa 

 

Baldintza Uniformeen 2019/2072 (EB) Erregelamenduak Trioza erytreae, Diaphorina citri eta 

Candidatus Liberibacter spp sartzetik eta hedatzetik babesteko neurriak jasotzen ditu. (HLB) 

EBn. Zehazki: 

• Trioza erytreae II. Eranskineko B zatian araututa dago, izurriteen presentzia Batasunean jasota 

badago ere. 

• Diaphorina citri en II. Eranskineko A zatian araututa dago, Batasunean izurriteak daudela 

jasota ez dagoenean, eta 

• Candidatus Liberibacter spp. (HLB) II. Eranskineko A zatian araututa dago, Batasunean 

izurriteak daudela jasota ez dagoenean. 

T. erytreae psilidoa EPPOren A2 zerrendan dago. Transmititzen duen gaixotasuna, HLB, 

EPPOren A1 zerrendan dago, Diaphorina citri bektorea bezala. 

«EB 2019/2072 Baldintza Uniformeen Erregelamendua» 

 

Landareen osasunerako legeria eta neurriak 

T. erytreae-ren aurka borrokatzeko, MAPAk, adituek eta autonomia-erkidegoek 

aholkatuta, Trioza erytreae-ko Kontingentzia Plan Nazionala onartu zuen. KGP hau gauzatzetik 

eratortzen dira jarduketa-lan zehatzetarako ekintza-plan espezifikoak, horien agerraldi edo susmo 

oinarridunak daudenean, behin betiko egiaztatu edo baztertu arte. 

Kontingentzia Plan Nazionalean honako hauek sartzen dira: 

«Prospekzio-protokolo bat, detektatzeko». Autonomia-erkidegoek prospekzio eta kontrol 

sistematikoak egiten dituzte T. erytreae, D. citri, eta C. Liberibacter spp. espezieen presentzia 

aurkitzeko, landareen, landatutakoen edo espontaneoen eta espezie sentikorren landare-

produktuen gainean, 

«Organismo kaltegarria dagoela susmatzen bada hartu beharreko kautelazko neurriak, eta 

 Erauzte-programa bat da, eta oinarrizko lau jarduera ditu: 

1. Zaintza: izurritearen banaketa ezagutzeko prospekzioak. Infestatutako eremua 

mugatzeko eta tanpoi-eremua ezartzeko. 

2. Eustea: T. erytreae dagoela baieztatzen bada, Demarkatutako Eremu bat ezarriko da. 

Eremu hori infestatutako eremuak eta 3 kilometroko erradioko tanpoi batek osatuko dute 

agerraldiaren inguruan. 

3. Errotik kentzea: lehenik eta behin, tratamenduak infestatutako eremuan egin behar 

dira, baimendutako produktu intsektizida eraginkorrekin, izurria sakabanatzea saihesteko. 

Tratamendua egin ondoren, hondatutako landare-materiala in situ suntsituko da, erauzi eta 
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ondoren deuseztatuz (erretzea edo sakon lurperatzea lurra trinkoduz) eta gainerako espezie 

kutsakorrak immobilizatuz. 

4. Espezie sentikorrak (familia errutazeoak) mugatzeko murrizketekin desagerrarazteko 

estrategia aplikatzen ari den bitartean, ugalketa saihestea. 

 

 Araudiak 

«Trioza erytreae Kontingentzia Plan Nazionala» 

23/2016 Errege Dekretua, Trioza erytreae kontrolatzeko eta desagerrarazteko PN, eta 

Diaphorina citri eta Candidatus Liberibacter spp. prebenitzeko PN. 

 

Era berean, Kontingentzia Plan bat egin da Diaphorina citri eta HLBrako. Baina bi organismo 

kaltegarriak ez daude gure herrialdean. 

«Diaphorina Citri kontingentzia-plana» 

 

«Candidatus Liberibacter spp.» kontingentzia-plana. 

- 58/2005 Errege Dekretua, legedi finkatua 

 

1190/1998 Errege Dekretua, lurralde nazionalean oraindik ezarri gabe dauden landareak errotik 

kentzeko edo OONN kontrolatzeko PNak arautzen dituena - Legeria finkatua 

 

Espezie Ospedanteak 

T. erytreae errutazeoez elikatzen da; beraz, ez da baztertu behar familiako beste espezie batzuk 

elikatzeko aukera, gaur egun ostatu-emaile gisa identifikatuta dauden espezieez gain. 

Espezie ospedanteak zerrenda honako hau da: Casimiroa edulis (Matasano, zapote 

zuria), Choisya ternata (Choisya edo azahar mexikarra), Citroncirus webberi, Citrofortunella 

microcarpa (Calamondina edo calamansí, laranjondo nanoa), Citrus L. (limeroa, limoneroa, 

laranjondoa, pomeloa eta abar). Clausena, Fortunella, Murraya koenigii (Curry-ren zuhaitza), 

Poncirus trifoliata (Naranjo arantzaduna edo trifoliatua), Vepris lanceolata (Burdin zurizko 

makila) eta Zanthoxylum capense. 
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Biologia eta sintomak 

Huanglongbing (HLB) edo berdintze izenaz ezagutzen den gaixotasun bakterianoa 

munduko zitrikoen gaixotasunik garrantzitsuena, larriena eta suntsitzaileena da, eta hiru 

bakterio-espeziek eragiten dute: Candidatus Liberibacter asiaticus (jatorriz Asiakoa), Candidatus 

Liberibaandicter africanus (jatorriz Afrikakoa) eta Camericartus). C. Liberibacter asiaticus Asian 

eta Amerikan oso presente dago, non sartu zen, C. Liberibacter americanus Amerikara mugatuta 

dago eta C. Liberibacter Africanus Afrikan bakarrik dago. 

HLB intsektu bektoreen bidez transmititzen den gaixotasuna da, Diaphorina citri eta 

Trioza erytreae. Esperimentalki frogatu da bi espezieak gai direla hiru bakterio-espezieak 

transmititzeko. Hala ere, orain arte, Diaphorina citri bakterioaren espezie asiar eta amerikarren 

bektorea izan da, eta Trioza erytreae, berriz, espezie afrikarrarena. 

Trioza erytreae psilido inbaditzaile afrikarra da, zitrikoen eta beste errutazeo apaingarri 

batzuen izerdiaz elikatzen dena. Helduak, 4 mm inguruko luzerakoak, hegal luze gardenak 

dituztenak, hegalari onak dira, salto egiten dute molestatzen zaienean eta agerraldi gazteetan 

kokatzen direnean. Hasieran berdexkak dira, baina gaztainondo ilun bihurtzen dira. Arrautzak, 

mutur zorrotzagoarekin, luzeak dira, hori-laranja kolorekoak, eta, ahal dela, hostoen ertzetan eta 

erdiko nerbioan daude. T. erytreae ninfak errutazeoen izerdiaz elikatzen dira, hostoetan 

deformazio deigarriak eraginez. 

 

▪          

Jatorria:EPPO 

Sintomak hauek dira: zakatzak, deformazioak eta hostoen horitzea eta agerraldi samurrak. 

Sintoma horiek kolonia ezarrita eta biderkatuta dagoenean gertatzen dira, eta zailagoa da 

kolonizatzaile nagusi lehenak edo lehen errunaldiak aurkitzea. 
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Zuzeneko kalte horiek azkar detektatzen lagundu behar dute, Candidatus Liberibacter 

africanus bakterioa (HLB forma afrikarra) transmititzeak zeharkako kalte larria ekar ez dezan; 

izan ere, gaur egun ez dago sendatzeko metodorik, ez eta bakterio baskularrarekiko erresistentea 

den espezierik edo barietaterik ere, kaltetutako landarearen heriotza eragiten duena. Gainera, 

esperimentalki frogatu da Trioza erytreae HLB forma guztiak transmititzeko gai dela. 

Sintomak bilatzeko garai egokia ernamuina gertatzen den garaia da, ia urte osoa hartzen 

duena. Zitrikoek, oro har, lau etapa bereizten dituen urteko zikloa jarraitzen dute: udaberriko 

ernamuina (otsailetik maiatzera), udako ernamuina (uztaila eta abuztua), udazkeneko ernamuina 

(irailetik azaro amaierara) eta negukoa, jarduera begetatiboa murrizten duenean. Limoiondoa 

bezalako espezieek loraldi gutxi gorabehera jarraitua izaten dute urte osoan, horregatik da 

espezie sentikorrena. 

 

▪  

Jatorria: Sanidad Vegetal Gob. Canarias 

▪  

Jatorria: Sanidad Vegetal Gob. Canarias 
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Banaketa 

MUNDIALA 

T. erytreae Saharaz hegoaldeko Afrikakoa da jatorriz. Psikla hori oso zabalduta dago Afrikan, 

eta banaketa mugatua du Ekialde Hurbilean eta Europan. 

▪  

EUROPAn 

Afrikako zitrikoen psikla Saharaz hegoaldeko jatorria du; Europan 1994an agertu zen lehen aldiz 

Madeirako artxipelagoan. 

Gaur egun, Portugal kontinentalaren iparraldean (2014), Algarven 2021, Madeirako 

artxipelagoan eta Espainian dago.  

ESPAÑAn 

Espainian, T. erytreae-ren lehen agerraldiak Kanariar Uharteetan antzeman ziren (2002): 

Tenerife, La Palma eta Gomera. Gaur egun, uhartediko uharte guztietan dago, Fuerteventuran 

izan ezik. 

Penintsulako Espainian Galizian dago, batez ere Pontevedra eta Coruña probintzietan eta Lugo 

eta Ourense eremu mugatuetan. Duela gutxi, 2020an, banaketa zabaldu egin da lurralde 

nazionalean Kantauri isurialde osoan, eta Asturiasko eta Kantabriako Autonomia Erkidegoetako 

agerraldi puntualetan eta 2020an Euskal Autonomia Erkidegoan izan dela jakinarazi da. 

EUSKADIn 

Gipuzkoan lehen aldiz 2020. Urtean detektatu zen. Bizkaian, 2021eko apirilean. 

 

Espainia libre dago Diaphorina citri intsektu bektorearen HLB (Hualongbing) eragiten duten 

Candidatus Liberobacter spp. “Koarentenako” bakterioaren hiru espezieetatik. 

* (Nekazaritza Ministerioaren MAPA informazio-iturria) 


