
9 PLAGUES DE FITÒFAGS ASSOCIATS 
AL CULTIU DEL CAQUI

Alejandro Tena, Meritxell Pérez-Hedo, José Catalán, 
María Juan-Blasco i Alberto Urbaneja
Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia
Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA)





211

PLAGUES DE FITÒFAGS ASSOCIATS AL CULTIU DEL CAQUI

El caquier no havia presentat fins a la data massa problemes causats 
per plagues de fitòfags. No obstant això, durant els últims anys s’han 
detectat problemes importants amb alguns fitòfags que han assolit la 
categoria de plaga, entre els quals destaquen les cotxinilles cotonoses 
o cotonets (Planococcus citri, Pseudococcus longispinus, Pseudoccocus 
viburni i/o Delottococcus aberiae) i la barreneta (Cryptoblabes gnidiella). 
Els cotonets provoquen la maduració prematura i caiguda dels fruits, 
així com la proliferació d’altres plagues com la barreneta. En el caqui 
podem trobar també altres plagues com la mosca de la fruita (Ceratitis 
capitata), que requerix una atenció especial per al control durant el 
període de susceptibilitat del fruit. A pesar que la solta de mascles estèrils 
i la col·locació de trampes quimioesterilitzants o de captura massiva han 
aconseguit reduir la població de mosca de la fruita a nivells inferiors als 
de fa uns anys, de vegades és necessari realitzar tractaments enceball a 
base de proteïnes hidrolitzades. De forma anecdòtica poden detectar-se 
algunes cotxinilles com Saissetia oleae i Parthenolecanium corni o larves 
d’alguns coleòpters que provoquen danys en la fusta. En este capítol 
s’arreplega la informació necessària per a identificar les principals plagues 

que ataquen el caqui i per a millorar-ne la gestió integrada.
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9.1 COTONETS / COTXINILLES COTONOSES

En les parcel·les de caquier de la Comunitat Valenciana s’han identificat 
quatre espècies de cotxinilles cotonoses: Planococcus citri Risso, 
Pseudococcus longispinus Targioni-Tozzetti, Pseudococcus viburni Signoret 
i Delottococcus aberiae (De Lotto) (Hemiptera: Pseudococcidae) (Romero-
Colomer i col., 2010, García-Martínez i col., 2015). Totes estes espècies 
formen masses cotonoses en els fruits (fig. 9.1), pel que és relativament 
difícil diferenciar-les entre si. Observant-les amb més detall, les femelles 
adultes de P. longispinus s’identifiquen per presentar dos filaments caudals 
(1-1,2 x longitud del cos) més llargs que P. viburni (0,25-0,75 x longitud del 
cos). Els filaments caudals de D. aberiae són més curts que els de P. viburni, 
però més llargs que els de P. citri (filaments caudals igual que els laterals). A 
més, la línia dorsal característica de les femelles de P. citri i P. longispinus està 

absent en el cas de P. viburni i D. aberiae (Beltrà i Soto, 2012).

Figura 9.1. Massa algodonosa característica de cotonet o cochinilla algodonosa en el 
calze d’un fruit de caqui.
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Les cotxinilles cotonoses que ataquen el caqui són polífagues i s’han citat en 
més de 150 plantes allotjadores (Beltrà i Soto, 2012). En les nostres zones 
era habitual trobar problemes de P. citri en caquis pròxims a parcel·les de 
cítrics, ja que és una plaga important en este cultiu (Alonso-Muñoz i col·l., 
2004). No obstant això, en la campanya 2014, en camps on no s’ha aplicat 
cap mètode de control, s’han obtingut percentatges de rebuig considerables 
(García-Martínez i col·l., 2015). A diferència d’altres plagues que apareixen 
de forma anecdòtica o estan catalogades com a secundàries, el cotonet 

pareix incrementar el dany econòmic any rere any.

Les cotxinilles cotonoses s’alimenten de la saba de la planta i segreguen 
una gran quantitat de melassa amb un alt contingut en sucre. Sobre esta 
capa de melassa es desenrotllen fongs sapròfits, que formen un feltre 
negre característic conegut col·loquialment com ‘negreta’. Els fruits tacats 
per negreta perden qualitat comercial i, quan es formen colònies davall 
els sèpals, poden madurar prematurament (Alonso-Muñoz i col·l., 2004; 

García-Martínez i col·l., 2015).

El creixement dels mascles i femelles de les cotxinilles cotonoses és 
pràcticament idèntic durant els dos primers estadis nimfals. Les nimfes de 
primer estadi tenen una gran mobilitat i són les que migren, principalment 
per les branques i fulles, fins a arribar a noves flors i fruits. Al final del segon 
estadi nimfal, la nimfa mascle s’enfosquix lleugerament en comparació 
amb la femella. El mascle passa per una segona, tercera i quarta muda a 
partir de la qual emergix el mascle que és alat i d’una coloració terrosa 
rogenca. La nimfa de tercer estadi femella ja és semblant a la femella 
adulta, però més xicoteta. La femella adulta és de forma ovalada, posseïx 
una segmentació ben definida en el dors i està coberta per una secreció 
cèria (fig. 9.2). Els mascles busquen de forma activa les femelles madures 
per a fecundar-les. Després de la fecundació, la femella forma una massa 
cotonosa en la qual fa la posta (ovisac). L’emergència de les nimfes es 
localitza en zones resguardades, principalment davall dels sèpals (figs. 9.1 
i 9.2) i en les zones de contacte entre fruits o entre fulles i fruits. Totes 

estes cotxinilles cotonoses engendren diverses generacions a l’any.
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Figura 9.3. Cryptolaemus montrouzieri, coccinèlid depredador de cotonets.

Figura 9.2. Nimfa aïllada de cotonet o cohinilla algodonosa situada davall dels sèpals 
d’un fruit de caqui. 
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Les cotxinilles cotonoses solen aparéixer amb major freqüència en 
plantacions adultes poc ventilades, per la qual cosa es recomana realitzar 
una poda adequada per a millorar-ne el control (capítol 5). En algunes 
situacions pot ser interessant col·locar materials apegalosos al voltant dels 
troncs per a evitar el pas de les formigues, ja que estos insectes afavorixen 
la proliferació de les cotxinilles cotonoses (Tena i col·l., 2013a). En el cas 
d’atacs intensos poden realitzar-se soltes del coccinèl·lid depredador 
Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) (fig. 9.3) 
o els parasitoides Anagyrus pseudococci (Girault) i Leptomastix dactylopii 
Howard (Hymenoptera: Encyrtidae) (Romero-Colomer i col·l., 2010). Si 
les mesures culturals i biològiques descrites anteriorment no aconseguixen 
reduir les poblacions de cotonets, els productes fitosanitaris autoritzats 
que poden emprar-se en caquier són azadiractina i polisulfur de calci, este 
últim únicament en aplicacions d’hivern. En les últimes campanyes s’han 
autoritzat de forma excepcional i temporal espirotetramat i metilclorpirifós 

(MAGRAMA, 2015).

9.2. Mosca de la fruita (Ceratitis capitata)

La mosca de la fruita, Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: 
Tephritidae), ha de controlar-se en l’època en què el fruit està madur 
(Alonso-Muñoz i col·l., 2004; Romero-Colomer i col·l., 2010). Les 
femelles adultes ponen (fig. 9.4) davall la corfa dels fruits, en l’interior 
dels quals transcorre l’estat larvari. L’ou de C. capitata és de color 
blanquinós i té forma ovoide, la dimensió mitjana és de 0,2 mm d’ample 
i 1 mm de llarg (fig. 9.5). En eclosionar l’ou, la larva s’alimenta del fruit i 
una vegada desenrotllada, ix del fruit per a transformar-se en pupa en el 
sòl. La larva és de color blanc o groguenc i àpoda. Efectua dos mudes fins 
que es desenrotlla completament. La longitud mitjana de la fase larvària 
L3 és de 7-9 mm (White i Elson-Harris 1992) (fig. 9.5). La pupa té forma 
el·lipsoïdal, amb la superfície llisa. El seu color vira del blanquinós al 
marró fosc a mesura que augmenta l’edat de la pupa. La seua longitud 
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mitjana és de 4-4,3 mm de longitud i 2-2,4 mm d’ample (Thomas i 
col·l., 2001; Chueca, 2007) (fig. 9.5). L’adult mostra en el tòrax bandes 
de colors groc, blanc i negre. En la zona dorsal del tòrax té pèls. Les 
ales són transparents, amb taques fumades i bandes groguenques. En 
l’abdomen presenta bandes transversals de color gris i terrós. Tenen els 
ulls iridescents. La longitud de l’adult és d’entre 4 i 5 mm. Com en la 
resta de dípters, els adults de C. capitata només presenten dimorfisme 
sexual en l’estat adult. Els mascles, com a caràcter de dimorfisme sexual, 
posseïxen unes quetes supraorbitals negres amb forma d’espàtula en la 
part distal. La femella posseïx un prominent oviscapte retràctil de forma 
triangular que utilitza per a perforar els fruits i pondre (Mau i Kessing, 

1992) (fig. 9.4).

Este dípter tefrítid té un impacte econòmic important sobre diferents 
cultius ja que presenta un cicle de vida amb una capacitat reproductiva 
explosiva, és capaç d’infestar un gran nombre d’hostes, té una gran habi-

Figura 9.4. Hembra de Ceratitis capitata realitzant la posada d’ous sobre un fruit de 
caqui.
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litat de dispersió a llargues distàncies de forma natural d’adult, o de forma 
indirecta mogut dins de l’hoste vegetal infestat (en forma larvària) (Klassen 

i Curtis, 2005).

Els mascles adults s’agrupen en la superfície de les fulles i fruits formant 
el que comunament es coneix amb la paraula anglesa ‘lek’ on emeten 
feromones sexuals. Les femelles són atretes als ‘leks’ i després d’un procés 

de festeig per part del mascle trien una parella per a la còpula. 

El desenrotllament de l’ou, larva i pupa cessa a temperatures menors 
de 10°C. Les femelles només fan la posta a temperatures superiors als 
16°C. En condicions de temperatura favorables (24-26°C) la duració de 
la fase d’ou, larva i pupa dura 1,5-3, 6-10, i 6-13 dies, respectivament. 
Aproximadament el 50% dels adults moren durant els dos primers mesos 
de vida. Alguns adults poden viure fins i tot els sis mesos, o inclús més amb 
condicions favorables d’aliment, aigua i temperatures baixes (Christenson 

i Foote, 1960; Thomas i col·l., 2001; Duyck i Quilici, 2002).

A Espanya, C. capitata es troba distribuïda per tota la costa est i sud 
del país, zona dominada per una àmplia varietat de fruiters cítrics en 
coexistència amb altres fruiters (cítrics, caquiers, albercoquers, pruneres, 
figueres, ginjolers, bresquilleres, nisprers) (Martínez-Ferrer i col., 2010). 

Figura 9.5. Estats de desenrotllament de Ceratitis capitata. A) Ou B) Larva sobre 
substrat de pupación emprat per a la cria massiva de la mosca C) Pupes en segó fi de 
blat procedent de la cria massiva.
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L’estratègia de vida de C. capitata inclou canviar d’espècie hoste al llarg 
de l’any ja que la larva es desenrotlla només en l’interior de fruits madurs. 
En les regions del mediterrani espanyol s’han observat de cinc a huit 
generacions anuals basant-se en el seguiment del vol dels adults capturats 
en trampes. Esta població presenta entre un i dos pics màxims de població 
(només a l’estiu, o a l’estiu i tardor) en funció de la presència o absència 

d’hostes alternatius (Martínez-Ferrer i col., 2007). 

Els danys ocasionats per C. capitata en el caquier afecten directament el 
fruit. Les picades de les femelles per a la posta dels ous causen un xicotet 
orifici en la superfície del fruit (quasi imperceptible en el caqui) que 
desencadena en una reacció necròtica al seu voltant, el que fa que perda 
completament el valor comercial (fig. 9.6). D’altra banda, els forats de 
posta fets per les femelles (fig. 9.6) servixen d’entrada a microorganismes 
en l’interior del fruit que, juntament amb la descomposició de la polpa 
provocada per l’activitat alimentària de la larva, donen lloc a putrefaccions 

Figura 9.6. Símptoma de les picades de posada de la femella de Ceratitis capitata en 
un fruit de caqui.
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que afavorixen els processos d’oxidació (fig. 9.7) i la maduració i caiguda 

prematura del fruit. 

Les característiques biològiques de C. capitata descrites anteriorment 
dificulten la gestió de la plaga. Fins fa relativament poc de temps, el 
control de C. capitata s’ha basat en les aplicacions enceball per via aèria i 
terrestre de plaguicides organofosforats (Malation) (Chueca i col., 2007). 
Amb este tipus de tractaments, les reinfestacions dels cultius per la plaga 
es repetien contínuament i amb elles les aplicacions d’insecticides sense 
que s’arribara a controlar la plaga satisfactòriament, ja que cada brot es 
tractava de forma aïllada. A més, el desenrotllament de resistències a 
Malation en poblacions naturals del dípter va provocar la disminució de 
la l’eficàcia i un augment en el nombre de tractaments necessaris per 

Figura 9.7. Dany produït per la descomposició de la polpa provocada per l’activitat 
alimentosa de les larves de Ceratitis capitata.



220

a controlar a la plaga (Ortego i col·l., 2005; Magaña i col., 2007). Per 
tot això, actualment el control de C. capitata s’aborda des d’un punt de 
vista integrat. La gestió integrada de plagues (GIP) consistix bàsicament 
en l’aplicació racional d’una combinació de mesures biològiques, 
biotecnològiques, químiques, culturals i de selecció del material vegetal, 
de manera que la utilització de productes fitosanitaris es limite al mínim 

necessari (Tena i col., 2011).

La importància de la mosca de la fruita com a plaga en els principals 
cultius de la Comunitat Valenciana comporta que es mantinga un sistema 
de control oficial de les seues poblacions per part de l’administració 
pública. La Conselleria de Presidència, Agricultura, Pesca, Alimentació i 
Aigua va iniciar en 2003 el Pla Integral d’Actuació contra la mosca de 
la fruita basat fonamentalment en l’ús del control autocida o tècnica de 
l’insecte estèril (TIE). A més, el pla inclou el seguiment de poblacions, 
els tractaments terrestres localitzats amb fitosanitaris, el parany massiu, el 
parany en finques d’agricultura ecològica, el parany quimioesterilitzant i 
el control biològic (Primo-Millo i col·l., 2003; Urbaneja i col., 2012). Els 
efectes d’este pla de GIP aplicat principalment en cítrics s’han observat 

també en altres cultius contigus com el caquier. 

El control autocida o TIE consistix en la solta periòdica en el camp d’un 
gran nombre de mascles de C. capitata esterilitzats perquè copulen amb 
les femelles de la població salvatge i d’esta manera estes ponguen ous 
inviables, cosa que provoca un descens de la població en les següents 
generacions (Knipling 1955). El programa TIE de la Comunitat Valenciana 
s’aplica sobre unes 152.500 hectàrees i té la capacitat de produir al voltant 
de 540 milions de pupes de mascles estèrils setmanals (Argilés i Tejedo, 

2007; GVA, 2012).

Encara que l’acció dels enemics naturals és insuficient per a controlar per 
complet els danys produïts per C. capitata, es considera que realitzen un 
paper important en la disminució de les poblacions presents en el camp 

(Urbaneja i col·l., 2012).
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Fins a la data, els diversos intents d’importar parasitoides exòtics 
[Diachasmimorpha tryoni (Cameron), Diachasmimorpha longicaudata 
(Ashmed) i Fopius arisanus (Sonan) (Hymenoptera: Braconidae)] a Espanya 
han tingut distints resultats però en cap cas han aconseguit mantindre la 
plaga per davall del seu llindar econòmic de dany. Entre els parasitoides 
autòctons els més abundants són els pteromàlids: Pachycrepoideus 
vindemmiae (Rondani) i Spalangia cameroni Perkins, ambdós parasitoides 

de pupes (Beitia i col., 2003; 2007). 

Com a depredadors polífags autòctons de larves i pupes de mosca de 
la fruita s’han citat formigues, caràbids, estafilínids i aranyes (Urbaneja 
i col·l., 2006). A la Comunitat Valenciana s’ha demostrat l’activitat 
depredadora de l’aranya Pardosa cribata Simon (Araneae: Lycosidae) 
sobre les pupes de C. capitata així com del caràbid Pseudophonus rufipes 
(De Geer) (Coleoptera: Carabidae) sobre els adults acabats d’emergir del 

pupari (Monzó i col., 2010; 2011). 

Els microorganismes entomopatògens com ara les espècies de fongs 
Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorokïn, Beauveria bassiana (Bals.-
criv.) Vuill., Paecilomyces fumosoroseus (Wize) A.H.S. Br. & G. Sm. i el 
bacteri Bacillus thuringiensis Berliner presenten activitat entomopatògena 
sobre larves, pupes i/o adults de C. capitata (Quesada-Moraga i col·l., 
2006, Vidal-Quist i col., 2010). A Espanya, formulats de B. bassiana estan 

registrats i autoritzats per al seu ús contra C. capitata (MAGRAMA, 2015).

El parany per al seguiment de les poblacions servix per a detectar la presència 
de la mosca, per a obtindre informació dels nivells de les poblacions en el camp, 
i per a crear barreres entre àrees infestades i àrees lliures de la plaga (Martínez-
Ferrer i col·l., 2007). Els paranys Nadel preparats amb la paraferomona sexual 
Trimedlure, que atrau principalment els mascles, s’empren actualment per al 
seguiment de poblacions de C. capitata amb una densitat superior a 1 parany 
cada 200 ha (GVA, 2012). El parany massiu s’empra per a reduir les poblacions 
de C. capitata per mitjà de la captura d’adults. En la Comunitat Valenciana 
s’empren paranys Tephri preparats amb un atraient alimentari (compost de: 
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acetat amònic, trimetilamina i putrescina) que atrau principalment femelles 
i, en menor grau, mascles. Estos paranys es distribuïxen amb una densitat de 
40-50 paranys/ha en les àrees de cultiu de caqui, raïm de taula i varietats 
primerenques i extraprimerenques de cítrics (Navarro-Llopis i col·l., 2008; 
GVA, 2012). El parany massiu denominat ‘d’atracció i mort’ s’empra en les 
parcel·les de cultiu ecològic. Són trampes d’usar i tirar que instal·len amb una 
densitat de 200 paranys/ha i fan una atracció selectiva de la mosca per mitjà 

de la utilització de feromones específiques (GVA, 2012).

El mètode de quimioesterilització consistix a reduir les poblacions de C. 
capitata per contacte amb la substància quimioesterilitzant lufenuron. Els 
adults de C. capitata són atrets a les trampes per mitjà d’atraients sexuals 
i/o alimentaris (Navarro-Llopis i col·l., 2004). Es recomana col·locar de 

20-24 paranys/ha (GVA, 2012).

Els mètodes culturals practicats tradicionalment a la Comunitat Valenciana 
consistixen en l’eliminació dels fruits danyats o caiguts a terra i en 
l’eliminació d’arbres aïllats (figueres, nisprers, ginjolers, etc.) contigus a les 
parcel·les comercials que actuen com a reservori de la plaga. Esta pràctica 
evita que les femelles troben un hoste alternatiu on pondre els ous i 

disminuïx la població de mosques (Chueca, 2007; Tena i col·l., 2011).

Actualment, les aplicacions foliars de productes fitosanitaris per al control 
de C. capitata no són el sistema més recomanable ni desitjable dins 
d’un programa de GIP. Únicament han d’emprar-se quan els danys no 
puguen evitar-se per mitjà d’altres mètodes alternatius com els descrits 

anteriorment (trampes, TIE, etc.). 

Hi ha una gran varietat de compostos registrats a Espanya per al control 
químic de C. capitata per mitjà de tractaments terrestres localitzats. De 
tots ells, en caquier poden emprar-se azadiractin, lambda cihalotrin 
(màxim una aplicació per campanya), etofenprox (màxim dos aplicacions 
per campanya) per mitjà de tractaments d’apedaçament amb enceball 
de proteïnes hidrolitzades i lufenuron per usar-los dins de trampes 

quimioesterilitzants (MAGRAMA, 2015).
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9.3. ALTRES COTXINILLES

9.3.1. Saissetia oleae

La caparreta negra, Saissetia oleae Olivier (Hemiptera: Coccidae), és una 
plaga que afecta nombrosos cultius llenyosos d’importància econòmica. 
Les nimfes de la caparreta negra són de color ataronjat terrós (fig. 9.8) i 
es poden diferenciar de la resta de còccids perquè després de la primera 
muda apareixen les quilles característiques en forma de H. Les femelles 
adultes sense ous presenten un color cendrós clar al principi, que 
posteriorment s’enfosquix. Les femelles adultes amb ous tenen un cos 
ovalat (2-5 mm de llarg, 1-4 mm d’ample) i marcadament bombat (1-2,5 
mm d’alt) amb tres quilles en forma de H i de color negre brillant (fig. 

9.8). (Tena, 2007).

La caparreta negra és una espècie ovípara i partenogenètica, és a dir, les 
femelles no fecundades ponen ous de què únicament ixen femelles. La 
caparreta negra passa per tres estadis nimfals abans d’aconseguir l’estat 
d’adult. Les femelles poden albergar entre 500 i 2500 ous en l’espai entre 

Figura 9.8. Femelles adultes i nimfes de la caparreta negra Saissetia oleae. 
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l’escut i la planta (Tena i col·l., 2007). En el caquier la caparreta negra presenta 
una o dos generacions a l’any i la principal eixida de nimfes de l’escut de les 
femelles es produïx a principis d’estiu. A diferència del que ocorre en cítrics 
i olivera, en el caquier les poblacions de la caparreta queden desprotegides 

durant l’hivern per la caiguda de la fulla (Alonso-Muñoz i col·l., 2004). 

Els danys produïts per la caparreta negra es deuen a la secreció de melassa 
i a la consegüent formació de negreta en la superfície dels fruits (fig. 9.9). 
Generalment no es recomana realitzar tractaments fitosanitaris contra S. 
oleae en el caquier ja que hi ha una gran quantitat d’enemics naturals 
capaços de controlar les seues poblacions. Els principals enemics naturals 
són els parasitoides del gènere Metaphycus (Hymenoptera: Encyrtidae) 
i l’himenòpter depredador d’ous Scutellista caeruela Fonscolombe 
(Hymenoptera: Pteromalidae) (Tena i col·l., 2008). En general, són 
recomanables les podes d’aireig per a millorar el control de les cotxinilles. 

Figura 9.9. Rama i fruits de caqui coberts de fredolic a causa de la presència de 
caparreta negra.
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En cas de ser necessari i fer tractaments fitosanitaris, poden emprar-se els 
mateixos productes indicats anteriorment per al control de les cotxinilles 

cotonoses (MAGRAMA, 2015).

9.3.2. Parthenolecanium corni

La caparreta marró Parthenolecanium corni (Bouche) (Hemiptera: 
Coccidae) és una cotxinilla semblant a la caparreta negra, però més gran i 
generalment no sol produir danys. S’ha trobat de forma puntual en algunes 

plantacions de caquier a Carlet i l’Alcúdia (Romero-Colomer i col., 2010). 

Les nimfes de P. corni són molt paregudes a les de la caparreta negra i no 
poden diferenciar-se fàcilment fins al tercer estat. Les femelles adultes 
tenen el cos bombat globós però són més grans que la caparreta negra, 
marrons, i no tenen la forma característica de H en les quilles (fig. 9.10). 
Es localitzen habitualment en les branques i fulles però no passen al fruit 
(Alonso-Muñoz i col., 2004). Es desconeix quin és el cicle biològic de la 
caparreta marró en els caquis de la Comunitat Valenciana, però estudis 

Figura 9.10. Femella de Parthenolecanium corni sobre una branca de caqui.
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realitzats a Itàlia indiquen que té una generació a l’any i l’eixida de nimfes 

es produïx a febrer-març (Tremblay, 1988).

La caparreta marró també segrega melassa i, per tant, els danys que 
provoquen en el caqui són els mateixos que els descrits anteriorment per 
a altres cotxinilles. Els enemics naturals són els mateixos que els de la 
caparreta negra. Generalment, les poblacions es mantenen controlades 
i no cal fer tractaments fitosanitaris. En cas d’infestacions puntuals es 

recomana realitzar podes d’aireig per a millorar-ne el control (capítol 5).

9.3.3. Ceroplastes sinensis 

La cotxinilla blanca, Ceroplastes sinensis Del Guercio (Hemiptera: 
Coccidae), forma colònies que poden aparéixer esporàdicament en les 
plantacions del caquier, sobretot en parcel·les pròximes a cítrics encara 
que generalment sense ocasionar danys (Alonso-Muñoz i col·l., 2004; 
Romero-Colomer i col·l., 2010). Les nimfes produïxen cera filamentosa 
que queda adherida al cos en forma triangular i els dóna l’aspecte 
d’una estrela. A partir del segon i tercer estadi les nimfes presenten tres 
secrecions cèries laterals simples. Les femelles adultes de la cotxinilla 
blanca tenen un cos ovalat i marcadament bombat (3-7 mm de llarg) 
amb unes quantes plaques cèries i blanquinoses que recobrixen el cos 

Figura 9.11. Aspecte de la nimfa i la femella adulta de cotxinilla blana, Ceroplastes 
sinensis, en un brot de caqui.
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(fig. 9.11). Si s’alça l’escut de la femella es pot observar el cos rogenc i 

la posta d’ous (Llorens, 1984). 

A diferència dels còccids descrits anteriorment, les nimfes de la caparreta 
blanca emergixen al setembre i només tenen una generació a l’any. Les 
nimfes passen per tres estats abans d’arribar a adults (Tena i col·l., 2013b). 
Els danys provocats per C. sinensis en el caquier es deuen principalment a 
la secreció de melassa i posterior desenrotllament de negreta. El pteromàlid 
S. caeruela, les larves del qual s’alimenten d’ous, i l’encírtid Microterys 
nietneri Motschulsky (Hymenoptera: Encyrtidae) són enemics naturals 
habituals de la caparreta o cotxinilla blanca. Alguns depredadors polífags 
com ara coccinèl·lids i neuròpters poden alimentar-se de les nimfes. En 
general, C. sinensis no produïx danys d’importància en el caqui, per la qual 
cosa no solen realitzar-se tractaments fitosanitaris per al seu control. En els 
casos que puga ser necessari actuar per mitjà d’una aplicació insecticida, 
hauria de realitzar-se a la tardor quan totes les femelles reproductores han 
mort, els ous han eclosionat i la majoria de la població de C. sinensis està 

composta per nimfes de primer i segon estat (Tena i col·l., 2013b).

9.3.4. Coccus hesperidum

La cotxinilla blana, Coccus 
hesperidum L. (Hemiptera: 
Coccidae), forma colònies que 
poden aparéixer ocasionalment 
en el caquier però no solen 
causar danys d’importància 
(Alonso-Muñoz i col·l., 2004; 
Romero-Colomer i col·l. 2010). 
Les nimfes de la cotxinilla blana 
són aplanades, ovals i de color 
taronja groc clar (Llorens, 1984) 
(fig. 9.12). La femella adulta és 

Figura 9.12. Ninfas de la cotxinilla blana 
Coccus hesperidum.
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de forma oval i lleugerament bombada pel centre, de 3-4 mm de llarg i 
2 mm d’ample. La seua coloració de fons és ataronjada i posseïx sobre 
el tegument zones més fosques. La cotxinilla blana desenrotlla diverses 
generacions anuals. Els seus individus tendixen a agregar-se i formar 
colònies, generalment en les branques, on coexistixen tots els estats de 
desenrotllament. Les nimfes de la cotxinilla blana passen per tres estats 
abans d’assolir la forma adulta. L’eclosió dels ous és molt ràpida, per la 
qual cosa és difícil trobar postes davall de les femelles adultes (Tena i col·l., 

2013b).

Els danys de la cotxinilla blana estan causats per la secreció de melassa 
i posterior desenrotllament de negreta. El parasitoide Metaphycus flavus 
(Hymenoptera: Encyrtidae) és el principal enemic natural de la cotxinilla 
blana. Altres parasitoides de la cotxinilla blana són: Metaphycus helvolus 
Compere, Microtery nietneri (Hymenoptera: Encyrtidae) i Coccophagus 
spp. (Hymenoptera: Aphelinidae), si bé estos últims poden actuar com a 
hiperparasitoides dels primers (Tena i col·l., 2013b). En general, els danys 
produïts per la cotxinilla blana en caquier són poc importants i no sol 
ser necessari realitzar tractaments fitosanitaris per a controlar-la (Alonso-

Muñoz i col·l., 2004; Romero-Colomer i col·l. 2010). 

9.4. COLEÒPTERS

9.4.1. Apate monachus 

El coleòpter xilòfag Apate monachus (F.) (Coleoptera: Bostrychidae) està 
àmpliament distribuït a Amèrica, África, Pròxim Orient i Europa. Causa 
danys en nombrosos cultius llenyosos i plantes forestals. En les nostres 
condicions, este insecte té poca rellevància com a plaga del caquier, ja 
que només ocasiona danys de forma esporàdica. Les larves són blanques 
i amb taques rogenques, àpodes, d’uns 2 cm de longitud i hi destaquen 
unes fortes mandíbules de color fosc. Els adults són xicotets escarabats, de 
forma cilíndrica i d’1-2 cm de longitud (fig. 9.13), i sempre un poc majors 
les femelles que els mascles. La coloració és fosca, entre ocre i negre. 
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En les dos ales anteriors, els èlitres, destaquen uns punts ben marcats de 
color més clar (De Liñan, 1998). Els adults tenen un marcat dimorfisme 
sexual; les femelles presenten un dens grup de sedes llargues i erectes en 
el cap i unes crestes en els èlitres més xicotetes. Els mascles posseïxen dos 

protuberàncies amb forma de ganxo en les vores anteriors del pronot. 

Els detalls de la biologia d’A. monachus són poc coneguts, probablement 
per la poca importància econòmica d’esta plaga. Les larves s’alimenten 
fonamentalment de fusta morta o molt debilitada i no solen alimentar-se 
d’arbres en bon estat sanitari. L’adult pot viure al voltant de 40 dies i té 
una gran activitat nocturna. De dia romanen en galeries en l’interior de 
la fusta dels arbres infestats, on sol tindre lloc la còpula. Les femelles ixen 
de les galeries i ponen els ous en branques seques presents en la copa 
de l’arbre i en les restes de poda que queden en el sòl de la parcel·la. En 
les nostres condicions s’ha determinat l’existència d’una única generació 

anual d’este insecte (Beitia i col·l. 2004). 

Figura 9.13. Adult d’Apate monachus perforant un tronc de caqui. 
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El dany produït per este coleòpter en el caquier són les galeries perforades 
per l’insecte adult en les branques, i que, juntament amb l’acció del vent i 
el pes de la fruita, pot causar-ne la ruptura. La presència d’A. monachus en 
la parcel·la es determina per l’observació de les galeries en les branques 
de l’arbre, l’acumulació de serradura en la base de l’arbre i, de vegades, 
per l’emissió de goma en els arbres atacats (Alonso-Muñoz i col·l., 2004). 
En les nostres condicions, este insecte no sol produir danys d’importància 
en el caquier, ja que les seues poblacions no arriben a nivells que puguen 
comprometre la viabilitat del cultiu. En general no cal fer tractaments 
fitosanitaris i n’hi ha prou amb adoptar mesures de control cultural com 
són l’eliminació de branques afectades dels arbres i les restes de poda en 

la parcel·la.

9.5. LEPIDÒPTERS

9.5.1. Cryptoblabes gnidiella 

Coneguda com l’arna de la melassa, Cryptoblabes gnidiella Mill. 
(Lepidòptera: Pyralidae), és un lepidòpter l’adult del qual presenta unes 
ales anteriors estretes i de color gris fosc, amb dos bandes obliqües més 

Figura 9.14. Larva de lepidòpter Cryptoblabes gnidiella sobre caqui.
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fosques i vorejades de color clar. Les ales posteriors són de color clar. Té 
una envergadura alar que oscil·la entre els 12 i 14 mm. La larva passa per 
sis estadis, té un color rosat a l’inici del cicle que va tornant-se marró terrós 
a mesura que evoluciona (fig. 9.14). Presenta una línia dorsal terrosa i dos 
més dorsolaterals molt marcades. La longitud final oscil·la entre els 8 i 12 
mm (De Liñan, 1998). La crisàlide està formada per un capoll sedós de 
color terrós clar. Esta espècie de lepidòpter esta àmpliament distribuïda 
per la conca del Mediterrani i es troba sobre diverses plantes, destaca la 
seua presència en l’espècie espontània Daphne gnidium L. (matapoll). A 
més del caquier, també ha sigut citat en cotó, cítrics, vinya, magraner, i 
altres fruiters (Romero-Colomer i col·l. 2010). Els adults ponen en grup, 
i s’observa un comportament gregari en els primers estadis, que inclús 
pot donar lloc a xicotets nius sedosos. Té hàbits crepusculars i nocturns i 
hiverna en fase de larva en la corfa de les branques de l’arbre. Presenta 
tres cicles anuals, amb un primer vol dels adults a final de primavera i 
principi d’estiu. Les erugues de la generació estival preferixen alimentar-
se de fruits mentres que les procedents de la segona generació (hivern) 

ataquen fonamentalment la fulla (De Liñan, 1998).

Les erugues de C. gnidiella es refugien en el calze i en els caputxons 
florals que queden en la zona estilar del fruit. En estes parts del fruit és 
on produïxen un major dany en alimentar-se de l’epidermis i produir 
excoriacions irregulars d’una certa profunditat. Estos danys deprecien el 
fruit comercialment i induïxen un avanç de la maduració que sol anar 
associat a un major atac de la mosca de la fruita (Ceratitis capitata). Quan 
l’atac de C. gnidiella es produïx en fruits madurs, el dany no es manifesta 
amb les excoriacions descrites anteriorment, sinó que apareix a manera 

d’àrees de color ataronjat rogenc (Alonso i col·l., 2004).

Factors com un creixement anormalment lent del fruit o absència de 
vents durant les setmanes posteriors a la floració poden afavorir que 
els caputxons florals no es desprenguen completament i es donen, 
per tant, les circumstàncies idònies per a l’atac d’esta arna en el 
caquier. Altres factors com ara la presència de cotonet en fruits (Silva i 



232

Mexia, 1999), marcs de plantació excessivament densos o copes molt 
frondoses afavorixen el desenrotllament d’esta plaga en la parcel·la. 
Encara que la presència de C. gnidiella està estesa per les principals 
zones de cultiu del caquier al nostre país, els seus danys rares vegades 

són d’importància.

La repercussió d’esta plaga en el cultiu del caquier és de poca importància 
quan s’evita la permanència dels caputxons florals en el fruit així com la 
presència de cotonet. L’aclarida manual per a corregir l’excés de fruits 
quallats i l’ús del turboatomitzador amb alt cabal d’aire per a realitzar 
les aplicacions a la primavera (per exemple, de nutrients via foliar o 
fungicides) són mesures culturals que ajuden a reduir la presència d’esta 
plaga. En cas de ser necessària una intervenció amb productes fitosanitaris 
pot emprar-se azadiractin i un formulat del bacteri entomopatògen 

Bacillus thuringiensis kurstaki (MAGRAMA, 2015). 

9.5.2. Streblote panda

L’adult de Streblote panda Hübner (Lepidòptera: Lasiocampidae) té una 
envergadura considerable, d’uns 8 cm. Les erugues d’este lepidòpter 
presenten com a característica més destacable dos parells de plomalls de 
pèls rogencs, brillants i llargs, i en estat desenrotllat poden mesurar entre 
8 i 10 cm. L’hivern el passa en estat de crisàlide, l’eruga s’embolica en 
un capoll sedós que sol localitzar-se en les branques altes dels arbres de 

caqui (Alonso-Muñoz i col·l., 2004).

Es considera una espècie polivoltina, que generalment presenta dos 
generacions a l’any, i que pot arribar-ne a quatre en funció de l’hoste 
i la localització. Esta espècie de lepidòpter es distribuïx per la franja 
sud-oriental de la península ibèrica i pel nord d’África, des del vessant 
atlàntic del Marroc fins a Egipte. En la península habita generalment en 
àrees de matollar, encara que s’han citat com a hoste nombroses plantes 
ornamentals, fruiters i cítrics (Calvo, 2004). Les erugues produïxen dany 
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directe sobre el caquier en alimentar-se de les fulles, de les quals deixen 
només la nervadura central. En general els seus atacs són esporàdics i de 
poca intensitat i rares vegades suposen un perjuí econòmic en el cultiu. 
En les nostres condicions no sol ser necessària cap actuació per al control 

d’este insecte en les plantacions de caquiers.

9.6. PLAGUES SECUNDÀRIES

9.6.1. Diaspídids

S’han descrit tres espècies de diaspídids en el cultiu del caqui a la 
Comunitat Valenciana: la cotxinilla de l’olivera Parlatoria oleae (Colvee), 
el poll blanc Aspidiotus nerii (Bouche), i el poll roig de Califòrnia Aonidiella 
aurantii (Maskell) (Hemiptera: Diaspididae) (Alonso-Muñoz i col·l., 2004; 
Romero-Colomer i col·l., 2010). Les poblacions del poll blanc poden ser 
ocasionalment elevades i afectar els fruits. Quan el poll blanc es fixa sobre 
els fruits produïx unes taques verdoses que destaquen sobre la resta durant 
la maduració. El poll roig de Califòrnia s’ha trobat en algunes parcel·les de 
caquier, però no pareix probable que haja de tindre la mateixa repercussió 

que en els cítrics (Romero-Colomer i col·l., 2010). 

9.6.2. Gonocerus acuteangulus

És un heteròpter citat com a plaga de caqui que produïx danys en els 
fruits, sobretot a la primavera. Les picadures realitzades en alimentar-se 
del fruit provoquen taques i depressions en l’epidermis que en provoquen 
el rebuig comercial. Este insecte sol refugiar-se en parcel·les abandonades, 
matollars o vorals (Alonso-Muñoz i col·l., 2004). En les nostres condicions, 
els danys produïts per Gonocerus acuteangulus (Goeze) (Hemiptera: 

Coreidae) en caquier poden catalogar-se d’anecdòtics.
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9.6.3. Paraleyrodes minei

És un hemípter de la família Aleyrodidae. Esta mosca blanca es caracteritza 
perquè fa nius amb llargs filaments en què s’allotgen els adults i ponen 
les femelles. Este fitòfag s’ha observat anecdòticament sobre cítrics des de 
1994, i recentment s’ha detectat la presència sobre fulles de caquier en 

alguns camps de la Comunitat (fig. 9.15).

9.6.4. Teuladins, estornells i altres aus

Els teuladins i els estornells poden causar danys en parcel·les de caquier 
després del canvi de color, quan els fruits poden ser un reclam. El dany 
produït per estos vertebrats no sol afectar més de l’1 o 2 % de la producció, 
encara que esta dada és molt variable, depén de l’abundància de les aus. 
Els fruits danyats queden totalment inservibles per a la comercialització. 

Figura 9.15. Adult i nimfes de mosca blanca Paraleyrodes minei sobre fulla de caqui.
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En algunes ocasions, les gemmes de l’inici de la brotació també poden 

veure’s afectades per l’acció de les aus en cerca d’aliment.

9.6.5. Caragols

Els caragols (Theba spp., Helix spp., etc.) poden alimentar-se de gemmes, 
fulles i fruits madurs de caqui. Estan considerats com a plaga secundària 
ja que només causen problemes en algunes parcel·les en què es manté la 
coberta vegetal en el sòl i les condicions d’humitat són propícies perquè 

proliferen, principalment a la primavera i tardor (fig. 9.16).

9.6.6. Altres

En altres països on es cultiva el caqui es consideren com a plaga també 
altres fitòfags que, encara que també estan presents a Espanya, no s’han 

Figura 9.16. Caragol sobre els sèpals d’un fruit de caqui.
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assenyalat com a tals. A Itàlia s’ha citat la sèsia, Synanthedon tipuliformis 
(Clerck) (Lepidoptera: Sesiidae), com l’insecte més danyós en el cultiu 
del caqui, que pot provocar el decaïment i inclús la mort de l’arbre en 
fer galeries per davall de la corfa. També Cossus cossus (L.) (Lepidoptera: 
Cossidae) se cita com a plaga en este país. Este lepidòpter també provoca 
galeries subcorticals que, si rodegen per complet el tronc, poden causar la 
mort de l’arbre (Ragazzini, 1985; Alonso i col·l., 2004). Algunes espècies 
de trips, com Heliothrips haemorrhoidalis (Bouché) o Scirtothrips dorsalis 
(Hood) (Thysanoptera: Thripidae), han sigut citades com a plaga en caqui 

a Nova Zelanda, Israel o el Japó (Ragazzini, 1985).
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