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ACTUACIONS DE L’ADV 

• SEGUIMENT i CONTROL DEL Chilo suppressalis. 

• ASSAIGS DIVERSOS SOBRE MÈTODES i 

ESTRATÈGIES DE LLUITA. 

• CONTROL DE QUALITAT DELS SISTEMES 

UTILITZATS. 

• DESRATITZACIÓ. 

• COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS 
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adult, posta, larva i danys  

Chilo suppressalis 
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Mythimna unipuncta 
ROSQUILLA 
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Sesamia nonagrioides 
CUC DEL PANÍS 
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Chilo suppressalis 

adult 
posta 

crisàlide larva 

6 

CICLE DEL CHILO 

• Característiques de Chilo suppressalis: 

 Lepidòpter del que es diferencien 2 fases: 

 Fase larvària: 5 o 6 estadis mòbils+crisàlide. 

 Fase adulta: 3 dies duració. No s’alimenta. 

Únicament funció reproductora. 

 3 generacions anuals: dues de completes i una 

incompleta que passa a hivernar. 

 Plaga introduïda als anys ‘30, origen asiàtic i que 

per tant no presenta enemics naturals a la zona. 
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Posta de Chilo  

-color groc clar 

-forma el·líptica i aplanada 

-0,5-0,6mm d’amplada 

-ovoplaques de 200-300 ous 

-temps: 6d. eclosionar 
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Larves de Chilo 

-color ocre 

-càpsula cefàlica color marró (negra al nèixer) 

-26mm de longitud màx. 

-5 línies longitudinals fosques 

-temps: 52d. (1ª)/ 28d. (2ª) 
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Crisàlide de Chilo 

-color ataronjat que va enfosquint 

-protecció capoll sedós 

-dimorfisme sexual 

-temps: 8-10d.  

10 

Adult de Chilo 

-color  ocre (més fosc en mascles) 

-ales en disposició de “teulada” 

-20-28mm d’envergadura (femelles > mascles) 

-vida crepuscular 

-únicament funció reproductiva 

-temps: 3-6d. 
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CICLE DEL CHILO 
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CICLE DEL CHILO 
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Introducció LLUITA 

• SISTEMES DE LLUITA QUE ES PODEN 

APLICAR: 

 

 Control biològic a través del trampeig massiu amb 

feromones, confusió sexual o altres sistemes 

alternatius o complementaris. 

 Tractament químic amb tebufenocida (Confirm®) 

justificat davant el Comitè Tècnic. 
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TRAMPEIG MASSIU  

• Funcionament 

• Realització del servei  

• Paper de l’ADV 
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Funcionament 

• Sistema de lluita biològica contra el cuc a través de l’ús de 

feromones. 

• Funcionament: Les feromones atrauen als mascles cap a la 

trampa, impedint l’aparellament amb la femella. Tenen un radi 

d’acció d’uns 80 metres.  

• Condicions per ser eficients:  

 Repartiment homogeni (aprox. 1 trampa/jornal). 

 Persistència. Reposició de la feromona si ho requereix. 

 Instal·lació abans del 15 de maig per capturar els mascles 

provinents de la hibernació. 
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Funcionament 

 La feromona: 

 Substància química inodora secretada per un organisme per tal 

d’induir una resposta en un altre individu de la mateixa espècie. 

 

 Composició feromones (3 isòmers): 

 Z-11-hexadecenal (>80%) 

 Z-13-octadecenal 

 Z-9-hexadecenal 
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Realització del servei 

 

• L’ADV contracta les empreses per al trampeig massiu: 
• - Probodelt S.L 

• -AFA S.L 

• Funcions de les empreses en quant al trampeig:  

 Col·locació (a partir del 15 de maig) i retirada de les trampes 

amb les feromones (a final del cicle ) 

 Manteniment i reposició, si cal, de les trampes i feromones. 
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Trampes utilitzades en el 

trampeig massiu 
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Trampa Probodelt amb captures 

feromona 

20 

Trampa AFA amb captures 

feromona 

vapuona 
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Paper de l’ADV 

• Control de qualitat de les trampes i feromones a 

través d’assaigs d’eficàcia: 

 Assaig de trampes i feromones 

 Assaig  distribució de trampes 

• Supervisió de la correcta distribució de les 

trampes i feromones. 

 Inconvenient: difícil supervisió de tota la superfície, per tant, 

és necessària la col·laboració del pagès.  
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Assaig de feromones 

• Objectius: 

 Avaluar la capacitat d’atracció de les diferents 

feromones. 

 Avaluar la persistència durant la campanya. 

 Avaluar la cinètica de difusió. 

 Comparació entre les feromones utilitzades en el 

camp. 

 Búsqueda d’alternatives a les feromones ja 

utilitzades. 
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Assaig feromones/ trampes 
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Assaigs alternatives 
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Confusió sexual 
* aplicació sense consideració d’assaig a partir de 2013 
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TRACTAMENT QUÍMIC 
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TRACTAMENT QUÍMIC 

• Consideracions prèvies 

• Racionalització: llindars 

• Aplicació de llindars 

• Resultats dels llindars. Exemple 

• Moment del tractament 

• Característiques del tractament 

• Tractament aeri (exemple) 
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Consideracions prèvies 

• Les mesures agroambientals exigeixen:  

Mètodes de lluita biològica o en el seu defecte la 
racionalització de productes químics amb 
productes de classificació toxicològica AAA.  

 

• Ordre AAR/15/2009 de 23 gener: 

Declara l’existència oficial de la plaga i es qualifica 
d’utilitat pública la lluita anual contra aquesta plaga. 

L’execució de la campanya la durà a terme de forma 
exclusiva l’ADV. 
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Actuacions pel control 

• Planificació campanya : 

 1ª generació: només captura massiva. 

 2ª generació: captura massiva + tractament químic 

segons llindars al 100% de superfície. 

 3ª generació: captura massiva + tractament químic 

segons llindars al 100% de superfície. 
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Racionalització: llindars 

• Objectiu: delimitar zones on es justifiqui un tractament químic 
complementari, o sigui, que els costos del tractament no siguin 
superiors als dels danys ocasionat pel Chilo sp. 

• Mètode: 

 Càlcul del NMAET (nivell màxim atac econòmicament 
tolerable): aquest valor depèn del preu de l’arròs i del cost del 
tractament químic. 

 Aquest valor es relaciona amb un valor determinat de canyes 
atacades per m2 (CAT/m2) a partir del qual s’aconsella el 
tractament. 

 Es realitzen mostreigs per esbrinar la mitja de les CAT/m2 de 
les diferents zones delimitades. 
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Racionalització: llindars 
 

 NMAETG2: nivell d’atac al final de la 2ª generació (ocasionat, per tant, per les larves de 2ª generació) a partir del 

qual es provoquen pèrdues econòmiques a les collites. 

 NMAETG3: nivell d’atac al moment de la collita ocasionat per les larves de 2º i 3ª generació. 

 

 Actualment estan definits aquests dos NMAET, i els respectius llindars de tractament (LLTG2 i LLTG3).  

La fórmula general pel càlcul és: 

             (CL*DP)                               (CL*DP) 

 NMAETG2 =      NMAETG3 =  

                                 (P*EL*CO*D2)                           (P*EL*CO*D3) 

On: 

 CL = cost de la lluita (euros/m2) 

 DP = densitat de canyes d’arròs (canyes/ m2) 

 P = preu de l’arròs (€/g) 

 EL = eficàcia de la lluita (%) 

 CO = collita sense atac (gr/m2) 

 D2 = disminució de la collita per canya atacada provocada per les larves de 2ª generació (%) 

 D3 = disminució de la collita per canya atacada provocada per les larves de 3ª generació (%) 

  

Excepte el preu de l’arròs i el cost de la lluita, la resta de paràmetres es poden considerar gairebé constants, però 

cal anar actualitzant anualment els llindars de tractament. 
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Racionalització: llindars 
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Racionalització: llindars 

 L’any 2004 s’apliquen per primer cop llindars al 100% del Delta en les dues generacions del cuc. 

 

 Actualment, els rangs per al LLTG2 (juliol) són:             

   <0,2 cat/m2 0,2-0,5  0,5-0,9  >0,9 

  

 Una altra manera de dur a terme els llindars és mitjançant un mostreig seqüencial binomial 

positiu, on el que es pretén és veure si hi ha presència o absència de plaga. Aquest altre mètode 

està correlacionat amb les canyes atacades per metre quadrat i s’utilitza per a establir els rangs per 

al LLTG3 (agost), són: 

   %PAT<15% 15%-30%  30%-55%  %PAT>55% 

 

 El problema del tractament en 3ª generació radica en el fet de que al haver de respectar el període 

de seguretat del tebufenocida (21 dies), els  llindars s’han d’aplicar abans del període idoni per tal 

de veure el màxim de danys causats per aquesta plaga, per tant els valors dels llindars sempre 

estan subestimats en aquesta generació. Per aquest motiu, en funció de l’estadi fenològic dels 

camps i del cicle biològic del barrinador, la interpretació de l’escala d’afectació és susceptible de 

poder aplicar-se a la baixa sempre i quan els condicionants anteriors així ho demostrin.  
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Racionalització: llindars 

•LLT2 (0,9 CAT/m2): densitat de població de final de 1ª generació a partir de la qual cal aplicar 

mesures de control. 

•LLT3 (2,5 CAT/m2): densitat de població de final de 2ª generació a partir de la qual cal aplicar 

mesures de control. 

NO CAL TRACTAR SÍ CAL TRACTAR 

Valor danys 

per plaga 
Cost del 

tractament 

Valor danys 

per plaga 

Cost del 

tractament 
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Aplicació dels llindars 

• Mostreigs realitzats per les empreses de 

trampeig massiu. 

• Amb els mostreigs s’obtenen valors 

representatius del nivell de plaga a tota la 

superfície arrossera del Delta, però cal 

entendre que és impossible mostrejar totes 

les parcel·les. 
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Resultats dels llindars 

• Les empreses aporten els resultats a l’ADV en 
forma de mapa.  

• A partir d’aquests mapes i de la informació 
pròpia de l’ADV, juntament amb el Servei de 
Sanitat Vegetal, es decideix les zones on es 
tractarà. 

• Aquest sistema s’aplica en les dues últimes 
generacions de Chilo suppressalis. 
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Exemple mapa llindars 
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Moment de tractament 

 

• Tebufenocida només eficaç als primers estadis larvaris (L1 i 

L2). No mata postes ni adults. L’efecte no és tant en la 

mortalitat larvària sinó més aviat en la disminució de canyes 

atacades. 

• Actua per ingestió, per tant només afecta les larves que no 

estan dins la canya de l’arròs i que hagin menjat fulla tractada. 

• Persistència del producte en la planta: 10 a 12 dies. 

• Termini de seguretat: 21 dies. 
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Moment del tractament 

• Per tant, cal predir el moment on la majoria de la població de cuc 

està en fase L1 i L2. 

• Mètodes: 

 Corba de vol:  

 a través de 8 trampes de llum fem un seguiment de la 

població d’adults (papallona). 

 Mostreigs larvaris: 

 seguint la població larvària podem predir el moment de 

màxima població de L1 i L2. 
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Trampa de llum 

Fotocèl·lula 

Tub actínic 

Pantalla de xoc 
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Exemple de corba de vol 
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Mostreigs larvaris 

43 Font: J. Ramoneda / J. Roig (1989) 
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Mostreigs larvaris 
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Control Chilo suppressalis 

 Característiques tractament: 
 Confirm®: m.a. tebufenocida  

 Producte que no inclou les frases de risc toxicològic R50/ R53 

 

 

 

 

 

 Volum d’aplicació: 10 l/ha 

 Tipus aplicació: U.L.V (micronairs) 

 Dosi: 0,6 l/ha 

 Si velocitat vent >2m/s, s’atura el tractament. 

 Període de seguretat: 21 dies. 
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Llindars 2ª generació 
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Tractament 2ª gen. (juliol) 
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VALORACIÓ DANYS 

 CHILO 

• Objectius: 

 

 Conèixer el nivell de plaga suportat durant 
la campanya. 

 Conèixer la seva repercussió en termes 
econòmics. 

 Seguiment de l’evolució del nivell de danys 
ocasionats en el temps. 
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Símptomes de Chilo 
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50 

Símptomes de Chilo 
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Símptomes de Chilo 
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52 

Disposició espacial Chilo 2ªgen 

Font: M.A.Escolano 
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Disposició espacial Chilo 3ªgen 

Font: M.A.Escolano 
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Metodologia 

• Des de la campanya del 2003 que es realitza aquest seguiment. 
L’ADV és qui realitza el treball. 

• Procediment: 

 Localització,  a través de les visites de camp, dels camps més 
afectats i autorització dels propietaris. 

 Mostreig d’un mínim de 30 unitats d’1m2 a cada parcel·la on 
es distingeix: 
 Canyes seques: implica un 100% de pèrdua del pes. 

 Canyes parcialment atacades: implica un 20% de pèrdua de pes 
(segons estudi realitzat al 2003) 
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Metodologia 
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Metodologia 
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Exemple de valoració 
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Exemple de valoració 
nº camp ZONA CAT/m² % atac % pèrdua kg/j pèrdua 

1 Bonos 4,23 1,41 0,66 9,97 

2 bombes Illa de Mar 5,57 1,86 0,92 13,83 

3 Platges 4,90 1,63 1,04 15,57 

4 Illa de Mar 5,73 1,91 1,11 16,67 

5 Goleró 7,73 2,58 1,16 17,33 

6 Rafel de Miró 7,63 2,54 1,51 22,70 

7 Arenals 9,63 3,21 1,69 25,37 

8 Bassa Arena 8,90 2,97 1,69 25,30 

9 Figueres 10,57 3,52 1,69 25,37 

10 El Ferrar 12,17 4,06 1,86 27,90 

11 Senyora 12,70 4,23 1,86 27,90 

12 Camarles 9,20 3,07 1,91 28,67 

13 Cabusson 14,70 4,90 2,06 30,97 

14 Balada 13,30 4,43 2,16 32,37 

15 les Olles 12,57 4,19 2,40 36,03 

16 Muntells 8,13 2,71 2,40 36,00 

17 Illa de riu 15,80 5,27 2,43 36,47 

18 granja Samarres 14,73 4,91 2,56 38,33 

19 St. Jaume 28,53 9,51 2,57 38,33 

20 Illa de Cort 13,60 4,53 2,58 38,67 

21 Propietaris 27,43 9,14 2,92 43,83 

22 Mas d'Avall 17,97 5,99 3,22 48,23 

23 Muntells 19,50 6,50 3,37 50,57 

24 Panissos 21,00 7,00 3,39 50,87 

25 Rodells 22,63 7,54 3,43 51,43 

26 Alfacada 24,63 9,85 3,43 51,45 

27 La Cava 23,27 7,76 4,31 64,60 

28 Plans 32,13 10,71 4,69 70,40 

29 St. Jaume 54,00 18,00 4,71 70,67 

30 St. Jaume 71,90 17,98 4,82 96,30 

31 finca Fabra 27,23 9,08 4,94 74,17 

32 El Ferrar 30,60 10,20 4,94 74,07 

33 Bassa Arena 26,97 8,99 5,01 75,10 

34 Migjorn 40,87 13,62 5,89 88,33 

35 Chicheri 42,50 14,17 5,98 89,70 

36 Figueres 72,90 24,30 7,10 106,50 

37 Becassina 19,47 12,06 7,60 114,03 
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Avaluació danys collita Chilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La mitja de pèrdua entre els camps més afectats es sitúa en 
3,14% (47kg/j), sent el valor màxim 7,60%. 
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Avaluació danys collita Chilo 
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Avaluació danys collita Chilo 
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Factors que poden influir 

Eficàcia 
 trampeig 

Condicions 
 agronòmiques 

Població inicial 

Varietat arròs 

Condicions  
climàtiques 

Eficàcia 
 tractament  

químic 

Nivell d’atac 
 final  

(*) 
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Un arrosser “orígenes” 

• Bones pràctiques: 

 

 Realitzar un adobat nitrogenat equilibrat: un excés de nitrogen 
comporta una planta d’arròs més susceptible al Chilo. 

 Mantenir tot el possible els màrgens nets de males herbes. 

 Vetllar pel bon estat dels sistemes de control biològic, ja siguin 
trampes o varetes de confusió. 

 Escollir varietats d’arròs menys sensibles. 

 Evitar tractaments particulars, donat que fora del moment 
idoni es mostren ineficaços i existeix el risc de residus per 
superar el període seguretat. 
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