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MALALTIES FÚNGIQUES DE 
IMPORTÀNCIA EN CAMP I MAGATZEM

Actualment, les malalties causades per fongs són un dels principals 
problemes fitosanitaris del caqui al nostre país. L’augment exponencial de 
la superfície de cultiu i l’escassa diversitat varietal han propiciat l’aparició 
de noves patologies en este fruiter. D’altra banda, amb l’augment de 
la producció i l’accés a nous mercats d’exportació més llunyans, s’ha 
incrementat notablement la duració del període de conservació frigorífica. 
Esta pràctica ha tingut com a conseqüència un augment de la incidència 

de patologies fúngiques de postcollita.

10.1. MALALTIES FOLIARS

10.1.1. La taca foliar causada per Mycosphaerella nawae

Símptomes i danys

La taca foliar del caqui es va descriure per primera vegada al Japó, on està 
considerada una important patologia d’este cultiu (Ikata i Hitomi, 1929). 
Posteriorment es va detectar en el sud de la península de Corea, d’on 
procedixen la major part dels treballs publicats sobre la malaltia (Kang i 
col·l., 1993; Kwon i Park, 2004). Les zones de cultiu afectades al Japó i 
Corea del Sud es caracteritzen per hiverns relativament freds i estius càlids 
amb elevada pluviometria, superior en molts casos als 1.500 mm anuals. 
S’han descrit també símptomes de la malaltia a Nova Gal·les del Sud, 
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Austràlia, però la presència del patogen en este país no està confirmada 
oficialment (Ullio, 2003). A Espanya la taca foliar es va detectar per 
primera vegada en 2008 en la comarca de la Ribera Alta, València, i ha 
causat greus pèrdues durant diverses campanyes (Berbegal i col·l., 2010). 
L’aparició de la taca foliar del caqui al nostre país va suposar la primera 

cita de la malaltia en una regió de clima àrid.

Figura 10.1. Símptomes foliars causats per Mycosphaerella nawae en caqui roig 
brillant.

Figura 10.2. Lesions causades per Mycosphaerella nawae en una fulla de caqui 
‘Tonewase’.
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En les nostres condicions, els primers símptomes de la taca foliar solen 
aparéixer a final d’agost i principi de setembre, i és més precoç l’expressió 
de símptomes en les parcel·les sotmeses a una major pressió de la malaltia. 
Les lesions comencen com a àrees necròtiques de color marró clar, que 
van enfosquint-se en la zona perimetral. Les fulles afectades adquirixen un 
aspecte cloròtic groguenc (fig. 10.1). En algunes varietats com ‘Tonewase’ 
i ‘Triumph’, evolucionen a una coloració rogenca (fig. 10.2). La gravetat 
dels danys foliars augmenta progressivament, en alguns casos de forma 
explosiva en uns pocs dies. Les fulles patixen una abscissió prematura i 
els arbres es defolien anticipadament (fig. 10.3). En parcel·les fortament 
afectades és habitual veure arbres que han perdut tota la fulla inclús a 

principis d’octubre.

Encara que el patogen no infecta directament els fruits, estos patixen 
una maduració i abscissió anticipada induïda per les lesions de les fulles 
i la defoliació (fig. 10.3). La caiguda de fruits és molt més intensa en les 

Figura 10.3. Defoliació anticipada i caiguda de fruits en un arbre de caqui afectat 
per la taca foliar.
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parcel·les on els símptomes foliars apareixen amb major intensitat i de 
forma primerenca. Els danys econòmics de la malaltia estan determinats 
principalment per la caiguda anticipada dels fruits. Durant els primers 
anys de la malaltia era freqüent observar en les nostres zones de cultiu 
parcel·les de caquier on pràcticament tots els fruits havien caigut a terra 

a mitjan octubre.

Agent causal i epidemiologia

La taca foliar del caquier està causada pel fong Mycosphaerella nawae 
Hiura & Ikata. Esta espècie fúngica es reproduïx per mitjà d’espores sexuals 
(ascòspores), que es formen dins de cossos fructífers (pseudotecis). Les 
ascòspores són bicel·lulars, hialines i amb unes dimensions de 10-13×3-
4 μm (fig. 10.4). Els pseudotecis de M. nawae es formen en la fullaraca 
infectada que queda en el sòl després de la defoliació dels arbres. El 
procés de maduració de les ascòspores és lent i està influït pels règims 
de temperatura i humitat propis de cada any i cada regió. En estudis de 
laboratori s’ha demostrat que són necessàries temperatures superiors 
a 10ºC i almenys 1 mm d’aigua per a l’alliberament de les ascòspores 
(Vicent i col·l., 2011). En les condicions de Corea del Sud, les ascòspores 
s’alliberen des de principis de maig a mitjan agost, amb un màxim de 

Figura 10.4. Fotografia microscòpica d’ascospores de Mycosphaerella nawae (x 400).
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captures des de juny a mitjan juliol. Les temperatures superiors a 15ºC i 
la pluja són els principals factors associats a l’alliberament d’ascòspores en 
eixa regió (Kang i col·l., 1993; Kwon i col·l., 1995; Kwon i Park, 2004). En 
les nostres condicions de clima àrid, l’alliberament de les ascòspores es 
produïx des de final de març fins mitjan de juliol, encara que la major part 
es concentra en els mesos d’abril i maig. Açò suposa aproximadament un 
mes d’avanç respecte a Corea del Sud, principalment per les temperatures 

més altes pròpies de les nostres zones de cultiu (Vicent i col·l., 2012). 

Una vegada alliberades, les ascòspores es disseminen seguint els corrents 
d’aire i infecten les fulles del caquier si les condicions de temperatura 
i humitat són adequades. En les nostres zones de cultiu, les infeccions 
es produïxen principalment durant els mesos d’abril, maig i juny, amb 
temperatures al voltant de 15-25ºC. La gravetat de les infeccions és major 
en els anys amb primaveres plujoses, encara que les rosades prolongades 
poden afavorir també les infeccions. Si bé les infeccions es produïxen a 
la primavera, els símptomes de la taca foliar no són visibles fins a final 
d’agost o principi de setembre. Açò suposa un període d’incubació de 

més de quatre mesos (Kwon i Park, 2004; Vicent i col·l., 2012).

A Corea del Sud s’ha descrit també una reproducció de tipus asexual 
en forma d’espores unicel·lulars (conidis) assignades al gènere Ramularia 
(Kwon i col·l., 1998). Estes espores es produïxen en les lesions de les 
fulles de la copa de l’arbre o acabades de caure a terra i poden induir 
infeccions secundàries. No obstant això, estan considerades poc 
importants en comparació a les ascòspores (Kwon i Park, 2004). En les 
nostres condicions no s’ha observat este tipus de conidis i les infeccions 

estan causades principalment per les ascòspores (Vicent i col·l., 2012).

Control

Durant els primers anys de desenrotllament de la malaltia és molt important 
reduir l’inòcul en les parcel·les per mitjà de l’eliminació de la fullaraca del 
terra. Esta pràctica agronòmica ha de fer-se just en el moment en què els 
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arbres han completat la caiguda de la fulla. D’esta manera s’evita en la 
mesura que es puga l’arrossegament de fulles pel vent i la deposició en 
zones poc accessibles com ara séquies, ribassos o parcel·les contigües. Per 
a l’eliminació de la fullaraca poden emprar-se diferents tècniques, com 
la incorporació al sòl per mitjà de treball, la incineració controlada o el 
compostatge. Les aplicacions d’urea i d’altres compostos per a accelerar 
la descomposició de la fullaraca han mostrat una certa eficàcia en la 
reducció de l’inòcul de patògens d’altres fruiters (Sutton i col·l., 2000; 
Llorente i col·l., 2006). En el cas de la taca foliar del caquier no hi ha 
dades sobre l’eficàcia, però en cap cas serien substitutives de les tècniques 
d’eliminació de la fullaraca descrites anteriorment. És important ressaltar 
que les mesures de reducció d’inòcul han d’adoptar-se de forma conjunta 
a nivell regional, ja que les ascòspores poden disseminar-se fàcilment 
d’unes parcel·les a altres. Una vegada que les estratègies d’aplicacions 
fungicides prevenen de forma efectiva les infeccions foliars de M. nawae, 
les mesures de reducció d’inòcul en la fullaraca passen a un segon pla. 
S’ha demostrat que amb el reg per inundació (a manta) s’alliberen moltes 
més ascòspores de la fullaraca que amb el reg localitzat (degoteig), encara 
que es desconeix l’impacte que açò pot tindre sobre el desenrotllament 

de la malaltia (Vicent i col·l., 2011).

En la majoria dels casos l’aplicació de fungicides és indispensable per al 
control econòmic de la taca foliar del caquier. Quan va aparéixer la malaltia 
a Espanya, les autoritzacions vigents en este fruiter només permetien 
l’aplicació de fungicides cúprics. Estos compostos tenen una eficàcia 
limitada, especialment en parcel·les amb elevada pressió de malaltia, i 
són propensos a causar problemes de fitotoxicitat quan s’apliquen de 
forma repetida i en èpoques d’altes temperatures. Recentment s’han 
autoritzat en caquier alguns formulats d’azoxistrobina i difenoconazole. 
Els fungicides piraclostrobina i mancozeb també s’han autoritzat 
temporalment de forma excepcional, però subjectes a unes condicions 
molt estrictes respecte al nombre de tractaments, terminis de seguretat 
i període d’aplicació (MAGRAMA, 2015). Els fungicides azoxistrobina i 
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piraclostrobina pertanyen al grup de les estrobilurines (OoI) i són molt 
propensos a generar resistències. Es recomana limitar el nombre de 
tractaments amb estos productes i alternar-los amb fungicides autoritzats 

d’altres grups químics. 

El moment adequat per a realitzar les aplicacions fungicides es determina 
en funció de la presència de brots susceptibles, ascòspores de M. nawae 
en l’aire i condicions ambientals favorables per a la infecció. La dinàmica 
d’estos tres factors és molt variable segons la climatologia de cada any, per 
la qual cosa és necessari realitzar seguiments periòdics. Hi ha tècniques 
aerobiológicas per a la detecció d’ascòspores en l’aire amb diferents nivells 
de precisió, cost i complexitat. La majoria d’estos sistemes funcionen amb 
una periodicitat setmanal i difícilment permeten disposar de dades en 
temps real. Actualment s’utilitza una tècnica basada en l’extracció de les 
ascòspores de la fullaraca per mitjà d’un túnel de vent (Vicent i col·l., 
2012). Amb este mètode és possible estimar l’alliberament d’ascòspores 
en l’aire amb una a dos setmanes d’antelació, la qual cosa facilita la 
programació adequada de les aplicacions fungicides de forma preventiva 
abans de les infeccions. Generalment, per a cobrir el període d’infecció a 
la primavera són necessaris entre dos i quatre tractaments, depenent de 
les temperatures i la freqüència de les pluges. Les aplicacions realitzades 
després d’este període no són eficaces i poden ocasionar problemes de 
residus en la fruita. Com ja s’ha indicat anteriorment, la protecció de les 
fulles per mitjà de tractaments fungicides suposa també una mesura de 
reducció d’inòcul, ja que la quantitat de fullaraca infectada en la parcel·la 
va reduint-se progressivament, i no cal en la majoria dels casos l’eliminació 

per mitjà de les tècniques descrites anteriorment.

10.1.2. Altres malalties foliars causades per fongs 

no presents actualment a Espanya

En les regions d’Àsia on el caqui és un cultiu tradicional des de fa 
segles, la taca foliar causada per M. nawae és tan sols una de les moltes 
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malalties que afecten este fruiter. És esperable, per tant, que a mesura que 
augmente la superfície cultivada, la nostra producció de caqui l’afecten 
progressivament noves patologies. A continuació es detallen breument 

algunes d’estes malalties. 

Figura 10.5. Fulla de caqui ‘Fuyu’ amb lesions d’oïdi on poden observar-se els cossos 
fructífers del fong (Jinju, Corea del Sud).

Figura 10.6. Símptomes incipients de la taca negra causada per Adisciso kaki (Foto: T. 
Sato, National Institute of Agrobiological Sciences, Tsukuba, Japó).
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L’oïdi del caqui està causat per l’espècie Phyllactinia kakicola Sawada (Yao 
i col·l., 1990). El símptoma característic de la malaltia és la presència d’una 
pulverulència blanquinosa en el revers de les fulles afectades, formada 
per les espores asexuals (conidis) que adquirixen un color crema en la 
part central. En les fases finals del desenrotllament de la lesió és possible 
observar la presència dels cossos fructífers del fong, dins dels quals es 

formen les espores de tipus sexual (fig. 10.5).

La taca negra del caqui causada per Adisciso caqui Kaz. Tanaka, J. Yamam. 
& Toy. Sato sp. nov., és una nova malaltia descrita recentment al Japó 
(Yamamoto i col·l., 2012). Els símptomes són semblants als de la taca foliar 
causada per M. nawae, en forma de lesions necròtiques en les fulles i 
defoliació anticipada, però solen aparéixer abans i poden afectar també 

els fruits (fig. 10.6).

La taca angular del caqui està causada pel fong Pseudocercospora caqui 
Goh & W.H. Hsieh (Tzen i Tung, 1997). La malaltia es caracteritza per 
lesions necròtiques en les fulles, que generalment queden restringides per 
les nerviaciones foliars. Les infeccions poden provocar també la defoliació 

anticipada dels arbres (fig. 10.7).

Figura 10.7. Símptomes de la taca angular del caqui causada per Pseudocercospora 
kaki (Foto: Sangu Persimmon Experiment Station, Corea del Sur).
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10.2. MALALTIES CAUSADES PER FONGS DEL SÒL

Durant els últims anys s’han anat 
observant alguns problemes puntuals 
causats per fongs del sòl en parcel·les 
de caqui. S’ha constatat la presència 
del fong Rosellinia necatrix Prill en 
plançons jóvens de la varietat roig 
brillant empeltats sobre Diospyros lotus 
L. Este patogen causa una putrefacció 
de color negre en el sistema radicular 
i la base del portaempels que en la 
majoria dels casos provoca la mort de 
les plantes afectades (fig. 10.8). En la 
comarca de l’Alt Palància a Castelló 
s’han detectat parcel·les de caqui 
fortament afectades per Armillaria. 
Este patogen del sòl provoca una 

putrefacció blanca de les arrels 
d’aspecte molt característic. 
Tots els arbres afectats eren de 
peu franc (D. caqui Thunb.), 
aparentment molt susceptible 
a este patogen. En alguns es 
va observar inclús l’avanç del 
miceli d’Armillaria des de les 
arrels afectades fins a la part 
basal del tronc (fig. 10.9). 
Tant R. necatrix com Armillaria 
són patògens polífags que 
afecten la majoria de les 

Figura 10.8. Plançons de caqui 
sobre Diospyros lotus amb pudricions 
radiculars causades per Rosellinia 
necatrix.

Figura 10.9. Arbre de caqui ‘Tomater’ de peu 
franc afectat per Armillaria.
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espècies fruiteres i el seu control presenta moltes dificultats. Encara que 
hi ha la possibilitat d’aplicar una desinfestació del sòl en preplantació 
per mitjà de fumigants químics, matèria orgànica o solarització, la seua 
activitat fungicida es limita únicament a les capes superficials del sòl. Estos 
tractaments poden presentar una certa eficàcia durant els primers anys de 
la plantació, però els arbres acaben infectant-se igualment quan les arrels 
exploren horitzons més profunds del sòl on no ha arribat el tractament. El 
control dels fongs del sòl en fruiters es basa principalment en la utilització 
de portaempelts resistents o tolerants, aspecte que no s’ha desenrotllat 

encara en el caqui.

10.3. MALALTIES DE POSTCOLLITA

10.3.1. La taca negra dels fruits causada per Alternaria alternata

Símptomes i danys

Els primers estudis sobre la taca negra del caqui o ‘Alternaria black spot’ 
causada per Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissler es van realitzar a Israel 
(Prusky i col·l., 1981a), on es van observar danys greus en fruits de les 
varietats ‘Triumph’ i ‘Fuyu’ durant la conservació frigorífica postcollita. 
Inicialment es va pensar que estos danys estaven causats per un desorde 
fisiològic que s’accentuava a mesura que la fruita envellia, i que podia 
reduir-se conservant la fruita en atmosferes controlades amb nivells alts 
de diòxid de carboni (CO2) (Guelfat-Reich i Ben-Arie, 1975). No obstant 
això, finalment es va demostrar que les taques negres fermes o seques, de 
distintes grandàries i formes, presents davall el calze o en qualsevol punt 
de la superfície de la pell del fruit es desenrotllaven a partir de dos tipus 
d’infeccions fúngiques que es produïen al camp, però que es manifestaven 
després durant la postcollita. Un primer tipus d’infeccions es produïen 
durant la fase de creixement del fruit i romanien latents de manera que els 
símptomes no eren apreciables a simple vista. Un segon tipus d’infeccions 
es produïa a través de microferides en l’epidermis durant les fases de 
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desenrotllament pròximes a la maduresa comercial dels fruits. Encara 
que en alguns casos podien observar-se símptomes incipients al camp, 
generalment els danys apareixien de forma més intensa en fruits que ja 

estaven un cert temps recol·lectats. 

La taca negra del caqui es va descriure posteriorment en l’atles de 
malalties i fisiopaties de postcollita (Snowdon, 1990) i més tard es va citar 
també en Corea del Sud i Turquia (Kwon i col·l., 2004a; Kurt i col·l., 
2010). A Espanya, la malaltia va començar a tindre una certa importància 
a partir de l’entrada en producció de les noves plantacions de la varietat 
‘Roig Brillant’ a València i de ‘Triumph’ a Huelva. Fins a eixe moment, 
la major part de la producció de caqui accedia ràpidament als mercats 
d’exportació i només una xicoteta part es conservava en fred durant 
períodes relativament llargs. Amb l’augment de la producció i l’accés a 
nous mercats d’exportació més llunyans va sorgir la necessitat d’allargar 
la campanya de comercialització, i s’incrementava així la duració del 
període de conservació frigorífica en postcollita. Esta pràctica ha tingut 
com a conseqüència un augment de la incidència de la taca negra en els 

fruits de caqui i de les pèrdues econòmiques que produïx al nostre sector.

Després de la primera detecció de la taca negra del caqui a Espanya (Palou 
i col·l., 2012), en el Laboratori de Patologia del Centre de Tecnologia 
Postcollita de l’IVIA es va dissenyar i validar un índex de gravetat de la 
malaltia específic per a la varietat roig brillant. Encara que hi havia escales 
per a altres varietats com ‘Triumph’, a causa de les diferències en la 
volumetria del fruit, no eren aplicables per a roig brillant ja que s’obtenien 
valors d’àrea afectada molt menors i en conseqüència poc representatius 
(D. Prusky, comunicació personal). L’índex dissenyat específicament per a 
roig brillant establix una escala de 0 a 5 en funció del tipus de símptoma 
i la seua severitat sobre esta varietat (fig. 10.10). Este tipus d’escales són 
necessàries, entre altres coses, per a avaluar l’eficàcia dels tractaments 
fungicides, realitzar estudis epidemiològics de la malaltia i establir criteris 
de qualitat comercial. Per exemple, per a l’exportació es considera que 

fruits amb un índex igual o superior a 2 no són comercials.
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Figura 10.10. Escala qualitativa (0-5) per l’índex de malaltia de la taca negra del 
caqui causada per Alternaria alternata en la varietat roig brillant. Observen-se els 
diferents tipus i severitat dels símptomes en la zona peduncular i altres zones de la 
superfície del fruit.
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–Valor = 0. Fruit sa. No hi ha taques en la pell.

–Valor = 1. Malaltia lleugera. Poques (menys de 20) taques negres 
xicotetes (0,5-2 mm de diàmetre) en la pell o davall del calze. Àrea 

infectada estimada del 0 al 0,5% de la superfície del fruit.

–Valor = 2. Malaltia lleu o lleugera moderada. Algunes (de 20 a 50) 
taques negres xicotetes (0,5-2 mm) en la pell o davall del calze. Molt 
poques (d’1a 3) taques negres mitjanes ( 2-5 mm) en la pell o davall del 
calze. Àrea infectada estimada del 0,5 a l’1% de la superfície del fruit. 

Fruit no comercial.

–Valor = 3. Malaltia moderada. Abundants (de 51 a 100) taques negres 
xicotetes (0,5-2 mm) en la pell o davall del calze. Poques (de 4 a 10) 
taques negres mitjanes (2-5 mm) en la pell o davall del calze. Molt poques 
(d’1a 2) taques negres grans > (10mm )en la pell. Taca circular contínua 
xicoteta (de 5 a 10 mm) davall del calze. Àrea infectada estimada de l’1 al 

5% de la superfície del fruit. 

–Valor = 4. Malaltia intensa o moderada greu. Molt abundants (> 100) 
taques negres xicotetes (0,5-2 mm) en la pell o davall del calze. Algunes 
(d’11a 20) taques negres mitjanes (2-5 mm) en la pell o davall del calze. 
Poques (de 3 a 5) taques negres grans (>10 mm) en la pell. Taca circular 
contínua mitjana (de 10 a 20 mm) davall del calze. Àrea infectada 

estimada del 5 al 20% de la superfície del fruit. 

–Valor = 5. Malaltia greu. Algunes (>20) taques negres mitjanes (2-5 mm) 
en la pell o davall del calze. Abundants (>5) taques negres grans (>10 
mm) en la pell. Taca circular contínua gran (>20 mm) davall del calze. 

Àrea infectada estimada >20% de la superfície del fruit.

Agent causal

El fong causant de la taca negra en fruits de caqui ‘Roig Brillant’ en la 
comarca de la Ribera Alta (València) es va identificar morfològicament 
i molecularment com pertanyent a l’espècie A. alternata (Palou i col·l., 
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2012). Es van realitzar inoculacions del fong sobre fruits sans de caqui 
‘Roig Brillant’, on es van reproduir els símptomes de la malaltia i es va 
aïllar el patogen. Es va observar que este mateix fong causava danys 
també en caquis de la varietat ‘Triumph’ procedents de la mateixa zona 
(fig. 10.11). A més de les prospeccions de camp, es van realitzar també 
mostrejos en magatzems que van confirmar que A. alternata era també el 
principal agent causal de les malalties fúngiques de postcollita durant la 
conservació frigorífica dels fruits de caqui. Es va observar també que, en 
general, la incidència de la taca negra durant la postcollita era menor en 
fruits de la varietat ‘Roig Brillant’ que en els de la varietat ‘Triumph’ (Palou 

i col·l., 2009). 

Epidemiologia

En condicions de camp, A. alternata sobreviu i es desenrotlla 
saprofíticament en matèria orgànica morta, fulles, brots i plantes 
adventícies. És un fong polífag que està present en una gran quantitat 
d’hostes (Rotem, 1998). Segons estudis realitzats a Israel (Prusky i col·l., 
1981a), les seues espores asexuals (conidis; fig. 10.12) es disseminen per 
acció del vent i la pluja. Sota condicions adequades de temperatura i 
humitat, els conidis germinen i infecten els fruits en el camp directament 
a través de la cutícula de l’epidermis o a través de ferides i microferides 

Figura 10.11. Simptomes de la taxa negra del caqui causada per Alternaria alternata 
en la varietat ‘Triumph’
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localitzades principalment davall els sèpals. Els estudis d’Israel indiquen 
que no es produïxen infeccions secundàries d’A. alternata en les centrals 
fructícoles. La incidència del podriment per taca negra està determinat 
principalment per les infeccions latents d’A. alternata produïdes en el 
camp abans de la recol·lecció i el posterior desenrotllament durant la 

conservació postcollita del fruit (Prusky i col·l., 1981a).

El desenrotllament inicial del patogen és molt lent i únicament superficial. 
El fong induïx el col·lapse cel·lular i l’ennegriment d’espais intercel·lulars. 
Les infeccions latents presents en estos espais intercel·lulars romanen 
inactives sense símptomes visibles. La incapacitat del fong per a 
desenrotllar-se en fruits immadurs es deu a la presència de compostos 
antifúngics en l’epidermis. A mesura que el fruit madura i especialment 
després de la recol·lecció, la concentració d’estos compostos disminuïx 
progressivament fins que el fruit perd la resistència natural. Si en eixe 
moment les condicions ambientals són favorables per al creixement del 
fong, la fase latent finalitza i apareixen els primers símptomes visibles 
de la malaltia. En el cas de les infeccions a través de microferides, el 
creixement del fong provoca una expansió gradual de les lesions. L’estat 
físic i fisiològic del fruit en postcollita influïx notablement en la progressió 

Figura 10.12. Colònies en medi PDA i conidies (x 400) d’Alternaria alternata.
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de la malaltia, que resulta molt més ràpida en fruits blans o deshidratats, 

ja siga per senescència natural, fred o altres causes.

La incidència d’infeccions latents d’A. alternata en fruits de caqui en el 
camp augmenta considerablement després de les pluges o en condicions 
d’humitat elevada (Kobiler i col·l., 2011). La major gravetat de danys 
davall el calze i en la zona peduncular pareix estar relacionada amb 
l’acumulació d’aigua de pluja i rosada que afavorix les infeccions. S’ha 
assenyalat també que l’excés de reg i adobament en les últimes fases 
de creixement del fruit induïx l’aparició de microferides en la zona 
peduncular, la qual cosa es traduïx en una major incidència de la malaltia. 
En alguns casos s’ha observat també una certa prevalença d’infeccions 
en la zona estilar del fruit (extrem inferior), el que podria estar relacionat 

també amb l’acumulació d’aigua.

En condicions d’elevada humitat ambiental el fong pot desenrotllar-se 
fins i tot a temperatures pròximes als 0ºC. En caquis emmagatzemats en 
fred és freqüent observar el desenrotllament de símptomes de la malaltia, 
especialment durant períodes de conservació excessivament prolongats 
que provoquen la pèrdua de duresa dels fruits. Al finalitzar la conservació 
frigorífica és molt important que el període de comercialització de la fruita 
(‘shelf life’) siga el més curt possible. A causa de la major temperatura 
ambiental, el creixement d’A. alternata i la consegüent expansió de les 

lesions és més ràpida durant eixa fase.

Actualment l’IVIA realitza estudis epidemiològics per a determinar els 
períodes d’infecció en el camp en les nostres zones productores i les 
possibles relacions amb la dinàmica de l’inòcul, les condicions ambientals 
i la intensitat del podriment. Per a això, es quantifica la concentració 
d’inòcul en aire per mitjà de capturadors d’espores i es determina 
setmanalment la presència d’infeccions latents d’A. alternata en els fruits 
(Prusky i col·l., 1981b). D’altra banda, s’embutxaquen grups de fruits 
en distints intervals de temps per a determinar amb major exactitud els 
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moments d’infecció. L’objectiu de tots estos estudis epidemiològics és 
determinar els moments òptims per a l’aplicació de fungicides i la protecció 
dels fruits durant els períodes de risc. Resultats preliminars indiquen que 
en les nostres condicions, el principal període d’infecció es dóna durant 
els mesos de tardor. S’han iniciat també treballs per a determinar l’efecte 
de les distintes tecnologies postcollita del caqui ‘Roig Brillant’, com són 
la desastringència amb CO2, l’aplicació d’1-metil ciclopropé (1-MCP) i la 

conservació frigorífica, sobre el desenrotllament de la malaltia.

Control

Com que es tracta d’una malaltia de postcollita causada majoritàriament 
per infeccions que es produïxen en el camp, el control ha d’abordar-se per 
mitjà de l’aplicació de tractaments antifúngics o inductors de resistència 
tant en el camp com en postcollita. Segons estudis realitzats a Israel, els 
tractaments en el camp amb àcid gibberèl·lic (GA3) i el fungicida iprodiona 
van reduir significativament els danys de taca negra en la varietat ‘Triumph’ 
emmagatzemada tres mesos a 0ºC (Perez i col·l., 1995). L’eficàcia d’estos 
tractaments es va associar amb la major fermesa dels fruits induïda pels 
tractaments amb GA3. En altres assajos, l’aplicació de citoquinina CPPU 
un mes després del quallat o polioxina-b dos setmanes abans de la collita 
van reduir la incidència de la malaltia durant la conservació frigorífica 

(Kobiler i col·l., 2011).

En estudis realitzats a Israel, els tractaments postcollita que es van mostrar 
més efectius per al control de la malaltia en la varietat ‘Triumph’ van ser 
les atmosferes modificades (30% de CO2) i els banys de troclosé sòdic o 
àcid clorhídric, sols o en combinació amb el fungicida procloraz (Prusky i 
col·l., 1997; 2001; 2006; Kobiler i col·l., 2011). En l’actualitat no hi ha cap 
producte fitosanitari registrat en caqui per al control de la taca negra causada 
per A. alternata a Espanya (MAGRAMA, 2015). En l’IVIA s’han iniciat assajos 
de laboratori, camp i planta pilot per a avaluar l’eficàcia de diversos productes 

amb activitat antifúngica, tant en aplicacions de camp com postcollita.
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10.3.2. Podridures pedunculars

S’han descrit diverses espècies del gènere Pestalotiopsis associades a lesions 
foliars en caqui (Tuset i col·l., 1999; Yasuda i col·l., 2003). No obstant 
això, en les nostres condicions de cultiu estos fongs afecten principalment 
els fruits. En 2008 es va citar a Huelva una malaltia que provocava 
l’aparició de taques necròtiques en el calze de fruits del cultivar ‘Triumph’ 
(Blanco i col·l., 2008). L’agent causal d’esta malaltia es va identificar com 
a Pestalotia diospyri Syd. & P. Syd. [sin. Pestalotiopsis diospyri (Syd. & P. 
Syd.) Rib. Souza], que havia sigut descrit amb anterioritat a Nova Zelanda 

(Goh i col·l., 1991).

Posteriorment es van detectar a València fruits de roig brillant amb una 
podridura seca que s’iniciava davall del calze i s’estenia per tota la zona 
peduncular. En alguns casos, els símptomes podien observar-se també en 
altres zones del fruit. En les zones centrals de les lesions es desenrotllava 
un miceli fúngic cotonós de color blanc (fig. 10.13). Les lesions prenien 
un color fosc on apareixien nombrosos cossos fructífers (acèrvuls) amb 
espores asexuals (conidis) fusiformes multicel·lulars i uns apèndixs molt 
característics en els extrems (fig. 10.14). El patogen causant d’esta malaltia 

Figura 10.13. Simptomes de la podreduria peduncular causada per Pestalotiopsis 
clavispora en caqui roig brillant.
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es va identificar per mitjà de proves morfològiques i moleculars i era 
Pestalotiopsis clavispora (G.F. Atk.) Steyaert (Palou i col·l., 2009). Esta 
espècie de Pestalotiopsis va resultar patògena, a més del caqui, en fruits 
de nispro de la varietat ‘Algerie’ (Palou i col·l., 2013b). Actualment, la 
incidència de la podridura causada per P. clavispora en caqui és relativament 
baixa comparada amb la de la taca negra causada per A. alternata, però 
superior a les causades per altres fongs com Lasiodiplodia, Neofusicoccum 
i Botrytis. Al Japó s’han descrit també podridures pedunculars en fruits de 
caqui causades per les espècies P. longiseta (Speg.) K. Dai & Ts. Kobay. i P. 

foedans (Sacc. & Ellis) Steyaert (Taguchi i col·l., 2001).

Una altra podridura peduncular detectada recentment en fruits de 
caqui ‘Roig Brillant’ és la causada per Lasiodiplodia theobromae (Pat.) 
Griffon & Maubl. Després de l’aïllament i la identificació del fong per 
mitjà de les característiques morfològiques i les seqüències genètiques, 
es va comprovar que era una espècie patògena en caqui per mitjà 
d’inoculacions artificials de fruits (Palou i col·l., 2013a). El patogen 
produïa un miceli blanc d’aspecte cotonós sobre lesions blanes, irregulars 
i d’un color marró clar que s’enfosquia progressivament en expandir-se 

Figura 10.14. Colònia en medi PDA i conidies (x 400) de Pestalotiopsis clavispora.
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des del calze a la resta del fruit (fig. 10.15). Els símptomes també es van 
observar, encara que amb menor freqüència, en la zona equatorial i 
estilar del fruit. No es coneix cap referència de L. theobromae afectant 

caqui en altres països.

En els mateixos mostrejos anteriors es van observar també altres podridures 
pedunculars amb símptomes semblants als causats per L. theobromae, però 
d’on es van aïllar dos espècies del gènere Neofusicoccum, identificades 
morfològicament i molecularment com a N. mediterraneum Crous, 
M.J. Wingf. & A.J.L. Phillips i N. luteum (Pennycook & Samuels) Crous, 
Slippers & A.J.L. Phillips. Cap d’estes dos espècies fúngiques havia sigut 
citada anteriorment en caqui. La patogenitat d’ambdós espècies es va 
comprovar per mitjà d’inoculacions de fruits de caqui ‘Roig Brillant’ (Palou 
i col·l., 2013a). Els fruits inoculats van presentar lesions que s’expandien 
ràpidament, cobertes per un miceli blanc cotonós que anava virant a gris 

i cossos fructífers (picnidis) de color negre (fig. 10.16).

Figura 10.15. Podreduria peduncular causada per Lasiodiplodia theobromae en 
caqui roig brillant.
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Per la informació disponible fins a la data es pot deduir que estes 
malalties s’inicien en el camp, majoritàriament a partir d’infeccions 
latents. No obstant això, són necessaris estudis addicionals per a 
determinar els moments i vies preferents d’infecció així com la influència 
de les condicions ambientals i els possibles tractaments per al control. 
Actualment, la seua incidència és relativament baixa i no solen requerir 
de mesures específiques de control. No obstant això, la ràpida evolució 
de les tècniques de cultiu i postcollita del caqui podrien crear-li escenaris 

potencialment propicis.

10.3.3. Podridura grisa causada per Botrytis cinerea

Durant les primeres prospeccions realitzades en la zona de València es 
van detectar alguns casos de podridura grisa causada per Botrytis cinerea 
Pers.:Fr. (Palou i col·l., 2009). Els símptomes observats durant la conservació 
frigorífica consistien en lesions molt blanes de distintes grandàries que 
decoloraven la pell del fruit i que provocaven que es desprenguera amb 
una simple fregada. Les lesions s’originaven habitualment davall del 
calze i s’estenien per la zona peduncular, encara que de vegades podien 
trobar-se també en altres zones del fruit. Quan els fruits infectats es 

Figura 10.16. Podreduries pedunculars causadas per Neofusicoccum mediterraneum 
(a) i Neofusicoccum luteum (b) en caqui roig brillant.
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covaven a temperatura ambient, la 
grandària de les lesions augmentava 
ràpidament i apareixia un miceli 
gris cotonós, poc compacte però 
que esporulava profusament (fig. 
10.17). Una de les característiques 
de B. cinerea és que creix fins i tot a 
temperatures inferiors a 0 ºC, per la 
qual cosa pot multiplicar-se en fruits 
conservats en fred durant períodes 
prolongats. El contacte d’un fruit 

infectat amb fruits sans contigus pot provocar la ràpida aparició de nius 
de podriment. Se sap que B. cinerea és un patogen molt agressiu que 
afecta diferents òrgans de la planta en una gran varietat d’hostes herbacis 

i llenyosos, inclòs el caqui (Snowdon, 1990; Ogawa i English, 1991).

10.3.4. Antracnosi causada per Colletotrichum gloeosporioides

Les lesions d’antracnosi són de color marró fosc a negre, aspecte 
consistent i forma arredonida. 
Són més freqüents en la zona 
equatorial del fruit, encara que 
en alguns casos poden observar-
se també en la zona peduncular. 
Amb condicions adequades 
de temperatura i humitat 
apareixen cossos fructífers 
(acèrvuls) de color negre sobre 
les lesions amb masses d’espores 
asexuals (conidis) d’un color 
salmó característic (fig. 10.18). 

Figura 10.17. Podreduria grisa molt avançada causada per Botrytis cinerea en caqui 
roig brillant.

Figura 10.18. Antracnosis causada per 
Colletotrichum gloeosporioides en la zona 
equatoriana d’un caqui roig brillant.
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Figura 10.19. Antracnosis causada per Colletotrichum horii en un brot de caqui 
(Jinju, Corea del Sur).

Figura 10.20. Lesions d’antracnosis causades per Colletotrichum horii en un fruit de 
caqui abans de la seua recolecció comercial (Jinju, Corea del Sur).
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L’agent causal es va identificar morfològicament i molecularment com a 
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc i se’n va comprovar 

la patogenicitat en fruits de caqui ‘Roig Brillant’ (Palou i col·l., 2013c).

L’antracnosi postcollita del caqui causada per C. gloeosporioides i C. 
acutatum J. H. Simmonds ha sigut descrita també al Brasil, Corea del Sud, 
la Xina i els EUA (Mendes i col·l., 1998; Kwon i col·l., 2000; Zhang i Hu, 
2004; Williamson i Sutton, 2010). A diferència de C. gloeosporioides i C. 
acutatum, l’espècie C. horii B. Weir & P.R. Johnst. causa també símptomes 
d’antracnosi en el camp, i afecta els brots jóvens i els fruits inclús abans 
de la maduresa comercial (figs. 10.19 i 10.20). Els fruits infectats per C. 
horii patixen una abscissió prematura, cosa que reduïx considerablement 
la producció dels arbres. En els casos que els fruits afectats arriben a la 
recol·lecció, desenrotllen posteriorment problemes d’antracnosi en 
postcollita. L’antracnosi causada per C. horii és una de les principals malalties 
del caqui al Japó, la Xina i Corea del Sud, i ha sigut descrita recentment 

també a Nova Zelanda (Weir i Johnston, 2010; Kwon i col·l., 2013).

10.3.5. Podridures causades per patògens de ferida

En les prospeccions realitzades 
en la zona de València, la 
principal malaltia de postcollita 
causada per patògens de 
ferida va ser la podridura 
blava causada per Penicillium 
expansum Link (fig. 10.21), i 
en menor grau les podridures 
causades per Rhizopus 
stolonifer (Ehrenb.) Vuill. (fig. 
10.22), Cladosporium spp. i 
Trichoderma spp. (Palou i col·l., 

2009).

Figura 10.21. Podreduria blay causada por 
Penicillium expansum en caqui roig brillant.
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El fong P. expansum és un patogen de ferida estricte molt agressiu que 
causa podridura blava en una gran varietat de fruits, inclosos tots els de 
llavor i de pinyol. Produïx gran quantitat d’espores asexuals (conidis) molt 
xicotetes que es disseminen fàcilment per l’aire, contaminant l’ambient 
i les superfícies de les centrals fructícoles. Per a reduir la incidència és 
necessari evitar les microferides en la pell per mitjà d’un maneig molt 
meticulós dels fruits recol·lectats i uns programes rigorosos de neteja i 
desinfecció de les línies de confecció, així com també de les cambres 
frigorífiques i de desastringència. A Corea del Sud s’han descrit dos 
espècies causants de podridura blava en el caqui: P. crustosum Thom i P. 

expansum (Kwon i Park, 2003a; Kwon i col·l., 2006).

La presència de R. stolonifer en conservació és potencialment perillosa, ja 
que este fong creix ràpidament a temperatura ambient produint enzims 
que literalment digerixen el fruit infectat. Els fluids procedents de la 
podridura aquosa poden filtrar-se, infectar fruits sans i produir nius de 

Figura 10.22. Podreduria aquosa causada per Rhizopus stolonifer en caqui roig 
brillant.
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podrit en caixons i piles senceres. Una prevenció efectiva en el magatzem 
requerix primer la desinfecció superficial dels fruits i caixons que arriben 
del camp, perquè la brutícia i restes de terra i matèria orgànica són la 
principal font d’inòcul. D’altra banda, és fonamental conservar la fruita a 
baixes temperatures ja que este patogen no creix per davall dels 5ºC. Al 
Brasil s’han descrit pèrdues importants causades per R. stolonifer i s’han 

assajat distints mètodes de control (Cia i col·l., 2003; 2010).

Els fongs del gènere Cladosporium són ubics i molt abundants en l’ambient 
de camps i magatzems. No obstant això, la patogenicitat és baixa i 
generalment només afecta fruits sobremadurs o senescents i produïx 
lesions superficials de color negre o verd fosc, que en alguns casos poden 
confondre’s amb les de la taca negra causada per A. alternata. A Corea 
del Sud s’ha identificat l’espècie C. cladosporioides (Fresen.) G.A. de Vries 

com a patògena en fruits de caqui (Kwon i Park, 2003b). 

10.3.6. Altres malalties de postcollita no presents 

actualment a Espanya

Altres malalties fúngiques de postcollita del caqui citades en la bibliografia 
internacional són les podridures causades pels patògens Mucor piriformis 
A. Fisch. a Corea del Sud (Kwon i col·l., 2004b) i Phacidiopycnis 
washingtonensis C.L. Xiao & J.D. Rogers a Itàlia (Garibaldi i col·l., 2010). 
En caqui s’ha descrit també una malaltia coneguda com ‘Sooty Blotch and 
Flyspeck Disease’ associada al fong Zygophiala jamaicensis E.W. Mason al 
Japó (Nasu i col·l., 1985) i a Dissoconium sp. i Zygophiala wisconsinensis 
Batzer & Crous en Corea del Sud (Kwon i col·l., 2012). En ambdós casos 
es tracta de fongs que colonitzen la capa cèria de la cutícula superficial del 
fruit i causen nombroses taques circulars negroses de dimensió reduïda 
distribuïdes per gran part de la pell. No afecten la polpa del fruit però sí 
que el deprecien comercialment a causa de l’impacte negatiu sobre la 

qualitat visual.
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