
2º Encuentro Internacional PHYTOMA España. València, 8 i 9 febrer 2011

El passats 8 i 9 de febrer es va celebrar a València la 2ona. Trobada Internacional de la revista
Phytoma  (www.phytoma.com)  sobre  el  control  del  Morrut  de  les  palmeres  (Rhynchophorus
ferrugineus).

Vaig anar com a representant de l'APEVC (ens havien convidat com a patrocinadors)  amb l'intenció
de  fer  aquesta  crònica  comentada  de  les  jornades  i  exposar  les  novetats  que  apareguessin.
Començaré fent un resum de com va ser l'organització i el to general de les jornades, a continuació
un resum de les aportacions, siguin ponències o presentacions, i finalment unes conclusions amb les
novetats més importants.

L'organització va ser perfecte. S'ha de dir que va ser exemplar. Es varen complir els temps de les
ponències i comunicacions i també de les taules rodones. En quant al lloc era perfecte (Saló del
Paranimf de l'UPV) encara que degut a la nombrosa assistència, i a pesar del seu gran aforament, es
van haver de col·locar cadires plegables. 
La documentació, un número especial de la mateixa revista Phytoma, era molt complerta si bé, com
gairebé sempre a tots els congressos, part de les ponències no explicaven el que estava escrit i es
deien coses que no estaven escrites. L'únic que es pot dir en contra és que tant el primer com el
segon dia el menjar va consistir en picoteigs (encara que bons i abundants), un dia a taula i l'altre
dempeus, que deixaven la sensació de que després vindria el dinar. També el temps era tan ajustat i
es portava tan seriosament que en les pausa pel cafè si volies parlar amb els assistents et quedaves
sense esmorzar, tot no pot ser. 
Una de les causes que van permetre fer complir amb els temps era el sistema de fer preguntes a les
taules rodones, les preguntes s'escrivien en talonaris que recollien les hostesses i les passaven a la
taula. Aquest sistema permet agrupar les preguntes, evitar repeticions i tallar quan el temps s'ha
acabat. Però també permet fer un control previ de les preguntes per part dels moderadors, de manera
que algunes de les preguntes més compromeses per alguns dels ponents no es van llegir  va produir
alguna situació curiosa com explicaré més endavant. Aquest control previ va  treure interès i agilitat
a les taules rodones. 
Respecte a la sensació que m'ha deixat el congrés (respecte al contingut).
El que millor ho va resumir va ser Miguel Agulló, President de VAME (i que va fer una ponència
molt comentada i celebrada el segon dia, hi ha el resum): Donaven ganes de plorar de ràbia. 
Els ponents, tant de les Universitats com de les empreses, es varen anar contradient de manera quasi
perfecte,  de forma que una ponència era contradita, completament o  en part,  per la següent,  i
contradeia alguna de les anteriors. Com les ponències s'havien entregat amb temps i es trobaven per
escrit no era una cosa preparada sinó un reflexa de la realitat d'aquest greu problema i de com es
troben els esforços i investigacions per solucionar-ho.
Això va pujar de to amb descalcificacions per part d'algun dels ponents d'empreses, de manera que
el segon dia, a la taula rodona del mati, es va haver d'avisar que s'havien de mantenir les formes i es
va cridar a l'ordre.
Les Universitats competeixen pels recursos, no col·laboren i desconeixen el que fan les altres (i si
ho saben pensen que ells tenen la raó i els altres no, això no és novetat).
Les administracions autonòmiques no es coordinen i volen fer veure que fan més del que realment
fan (ho han fet) i ara que estem en temps magres descarreguen la responsabilitat de la lluita ens els
ajuntaments però sense donar-lis mitjans, amb l'excepció exemplar de les Illes Canàries.
I en el cas de les empreses (la majoria amb sistemes de lluita integrada i/o biològic) només es pot
dir (i no és poc) que han caigut als mateixos errors que les de lluita química: defensa aferrissada del
seu producte, o sistema, amb estudis i proves de camp fets per Universitats que demostren que el
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seu és el millor, encara que estudis d'altres Universitats (¡i a vagades la mateixa!) demostrin el
contrari. Si alguns esperàvem que les empreses de lluita biològica en quant a comportament ètic
anaven a ser diferents de les químiques (això sinó són la mateixa empresa) el sento desil· lusionar
(ho comparteixo), la seva principal raó de ser és vendre i no els importa si el que es diu no es cert (o
no del  tot  cert,  o  s'amaguen dades,  o es  tergiversen els resultats)  si  s'incrementen les vendes.
Haurem  de  continuar  confiant  en  els  tècnics  independents  (si  ho  són  de  veritat)  i  els  de
l'administració, sempre i quant els resultats dels seus estudis i proves no estiguin pagats per les
empreses.
Tanmateix hi han novetats i aportacions interessants que si s'aprofiten poden donar la volta a la
truita a la lluita contra el morrut i deixar de parlar parlar de control per a parlar d'eradicació.
Al llarg de les ponències assenyalaré (en verd) les novetats importants que han aparegut (i que
resumiré  a  les  conclusions  finals),  i  també  assenyalaré  les  contradiccions  més  evidents  (en
vermell). 
Faré  distinció  entre  ponències d'estudis  per  part  de  les  administracions,  universitats  i  centres
d'investigació i comunicacions o presentacions per part d'empreses, encara que a vagades no està
clar quina és una cosa  o l'altre. 
També he d'assenyalar que el resum de les ponències que ens varen entregar el podeu trobar a la
revista Phytoma nº 226 Febrero 2011, i es preveu que les conclusions del congrés es publiquin al nº
227 de Març.
Al comentar les ponències o comunicats només anomeno al ponent, no a tots els autors per fer més
via.

DIMARTS 8 de febrer de 2011

-  El Picudo Rojo: Descripción , comportamiento y daños.  Antonia Soto. Institut Agroforestal
Mediterrani (UPV). 
Vàrem tenir el plaer de tenir-la al congres de Valls. Dades molt interessants i, com a Valls, temps
curt. Va fer un resum de l'evolució de la plaga i va ensenyar altres espècies semblants que són plaga
al mon (i que podrien arribar-nos).
Com a novetat saber que el morrut ha arribat a Portugal, les Açores i al Carib, i sorprenentment a
Califòrnia, sense que estigui clar de quina manera.
Respecte a la simptomatologia de la plaga està clar que quant abans es detecta més possibilitats hi
han de salvar la palmera. Els primers símptomes externs que es poden detectar són: la pèrdua de
simetria, danys a l'àpex (52%), talls a les fulles (66,7%) i forats a les fulles (17 %); i de símptomes
interns: galeries a la base de les palmes (66,7 %), serradures (56,3 %), cambres de cria (39,6%);
pudor (33,3 %).
La població dins de les palmeres és màxima a l'hivern i mínima a la primavera, quan es dispersen.

-El Picudo Rojo: Ciclo Biológico e importancia económica. Josep A. Jacas. Universitat Jaume I
De moment te uns 20 hostes en Aracees (palmeres) però es creu que pot envair més. Te preferència
per la Phoenix canariensis en la que produeix a les nostres contrades (Castelló?) un 95% de baixes.
A Espanya entre el 1996 i 2009 s'han tallat 44.900 palmeres amb un cost de 45,5 milions d'€, però
el valor d'aquestes palmeres pot ser de centenars de milions.
En el cicle biològic han descobert que tenen uns llindars tèrmics mínims de desenvolupament de
13,5, 15 i 13ºC. per ou, larva i pupa respectivament., i una integral tèrmica de 40,4 graus-dia per
ous, 666,5 graus-dia (el Número de la Bestia!)  per larva, amb 13 estadis larvaris, 282,5 graus-dia
per pupa amb un total de 989,36 graus-dia.
Segons això a les zones climàtiques d'Espanya això suposa que les zones amb T mitja inferior a
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15ºC (Cantàbric) hi ha una menys d'una generació, a les zones amb Tm entre 15 i 19 ºC (resta
d'Espanya) hi han 2 generacions i a les zones amb Tm superior a 19ºC (I. Canàries) hi han més de
dos generacions. Les temperatures letals per larves neonates és de per sota de 10,3ºC, per a totes les
larves és  per  sota  de 4,5ºC.  Això suposa que pot  haver  una  important  mortalitat  a  l'hivern  al
Mediterràni.
Han comprovat que amb temperatures per superiors a 15 ºC pot volar fins 7 Km Però és molt dropo
i no acostuma a fer-ho.
Una sola generació no pot matar una palmera es necessiten 2 o 3.

-Detección acústica del Picudo Rojo mediante sensores inalámbricos.  Antonio Martí Campoy
(empresa Wirelees Sensor Networks)
Una comunicació molt  tècnica  sobre  la  creació  d'un  algoritme d'anàlisi  acústic  per  detectar  el
morrut. En col·laboració amb l'UPV i l'Universitat Miguel Hernández.
Han  creat  uns  sensors  que  estan  provant  a  Granada  (veure  ponència  d'experiències  a  Jardins
Històrics).  Aquests  sensors  poden  ser  fixes  o  portàtils  i  donen  l'avís  sense  fils  a  una  central
receptora. 
Interessant per la detecció precoç i protecció de palmeres singulars.

-Aportaciones sobre el comportamiento de adultos de Rhy. fer. Mediante el análisis de sus
capturas en trampas. J.A. Avalos (IAM-UPV)
En aquesta ponència és resumeixen varis estudis sobre el monitoreig i captures per paranys del
morrut i el que s'ha aprés d'això.
Pel monitoreig del morrut s'han de fer servir 1 o 2 trampes per Ha., per la captura massiva de 4 a 6
trampes per Ha.
S'ha comprovat que la barreja de kairomona artificial (atraient artificial: acetat d'etil), feromona i
kairomona natural (trossos de palmera, dàtils, etc.) incrementa les captures un multiplicant-les per 5
(efecte sinèrgic).
Les captures s'incrementen si la trampa es troba al terra o semi enterrada.
A Israel al 1999 amb 5000 trampes a raó de 10/Ha van començar a lluitar contra el morrut pel
sistema de captura massiva i des del 2002 no tenen captures. És cert que a Israel les palmeres es
concentren a conreus. (Nota meva: Israel té la mida de la Comunitat Valenciana, el cost del descrit
és irrisori comparat amb la despesa que s'ha fet a Espanya). 
Amb les trampes capturen entre 2 i 3 femelles per cada mascle (molt important).
Hi han més captures al novembre i desembre però no hi ha cap mes amb 0 de captures, el que vol
dir que hi han morruts volant tots els mesos, inclús a l'hivern.
Han arribat a capturar fins 150 morruts/trampa/setmana.
S'ha comprovat que les trampes  negres capturen més (fins 51%) que les vermelles (13,3 %) i
aquestes més que les blanques (4,2%). La diferència és molt gran, no anecdòtica.

Les dos contradiccions que apareixen són sobre l'eficàcia de l'acetat d'etil que veurem més endavant
(a la següent ponència en contra, en altres a favor), i de l'eficàcia del color negre, totes les cases
comercials contradiuen això dient que el seu color és el bo (groc, taronja, blanc...). Penso que hem
de creure l'estudi de colors l'UPV que sembla seriós i sense interessos. 

-Aplicación de los semioquímicos en el manejo de Rhy. fer.. Diseño y desarrollo de una nueva
trampa para la captura de adultos. Cristina Alfaro (CEQA-UPV)
Aquesta és una ponència que contradiu l'anterior en part i que desmunta TOTES les comunicacions
de les cases comercials en quant efectivitat dels seus paranys. També és exemplar en el sentit de que
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dos departaments ¡de la mateixa Universitat! es contradiuen. Pot sobtar als que no viuen les realitats
de les Universitats però no als que hi pertanyem.
Per un altre banda el disseny de la seva trampa marcarà un abans i un després.
Han dissenyat una trampa piramidal  (en realitat en forma cònica), de color negre  i seca, amb una
emissió de feromones de 9 mg/ dia que captura més del doble que les altres. Al ser seca no necessita
un manteniment tan gran, tampoc necessita insecticida, no marxen.
Asseguren que l'acetat d'etil NO incrementa les captures.

- Tree Hugger, Dr . Nayerm Hassan  (Russell IPM Ltda.)
Comunicació  d'una  empresa  que  ha  desenvolupat  un  nou  sistema  d'injecció  automatitzat,
mecanitzat,  i amb energia hidràulica. Era bàsicament per plantacions, suposo que desenvolupat per
palmera d'oli, cocoters. 

-Control  Químico  de  Rhy.  fer.  Ensayos  de  eficacia  sobre  palmera  canaria.  Elena  Llàcer
(UAEA, UJI-IVIA).

És una de les ponències més importants al meu parer. Va passar bastant desapercebuda però dona
solució real a un dels problemes més greus que ha produït el morrut: la quarantena pels vivers i la
garantia de que les palmeres transportades,  importades o que es  belluguin,  es  troben netes de
morrut.
Han provat l'eficàcia del fosfur d'alumini per matar tots els estadis del morrut a les palmeres.
El  fosfur  d'alumini es  fa  servir  per  eliminar  insectes  del  gra,  el  tabac,  etc.  a  les  sitges  o als
contenidors  o  vaixells.  Bàsicament  es  deu a  la  reacció  de de fosfur  d'alumini  amb aigua que
produeix fosfina, un gas molt tòxic i penetrant. 
En contenidor segellat s'ha comprovat que a la dosi de 2 gr/m3 mata totes les formes del morrut
en 3 dies (100 % eficàcia). Al camp, cobrint la palmera amb un caputxó de plàstic s'ha comprovat
una eficàcia del 97 % també en 3 dies. Amb la dosi emprada i 3 dies d'acció no s'han observat
indicis de fitotoxicitat a les palmeres.
El problema és que necessita d'aplicadors especialitzats amb sitges o contenidors adaptats per fer-
ho, però tant uns com els altres ja existeixen.
El segon producte que han provat és Inesfly IGR, una pintura insecticida que no es troba a la venda
a Espanya, s'empra a Amèrica del Sud, a dins de les cases, per matar les xinxes que transmeten el
“mal de Chagas” conté un 3% de clorpirifòs i 0,063 % de piriproxifen tots dos microencapsulats,
això allarga molt la vida del producte, la pintura provada és de color blanc però li poden donar
qualsevol color o inclús transparent.
Es va trobar una eficàcia del 83% com a preventiu dels atacs a palmeres sanes i cap eficàcia com a
curatiu a palmeres malaltes, l'interessant és que es poden protegir les palmeres sanes amb només
dos aplicacions a l'any i és molt fàcil d'aplicar.

-Soluciones  de  CHEMINOVA AGRO para  la  detección  y  control  del  picudo  rojo .  Pedro
Espinosa (CHEMINOVA)
Comunicació del  sistema RHYNCHOTRAK (Paranys  en  forma de cub,  grocs),  d'OSTRINIL (
Beauveria bassiana soca 147). També de COURAZE (Imidacloprid 20%) CAL-EX (abamectina
1,8 %) i CHAS 48 (Clorpirifòs 45 %).
El sistema Rhynchotrak es troba en contradicció amb altres explicats doncs és un cub  groc amb
feromona i kairomona i un esquer barreja de material vegetal, aigua i  ¡ carbaril 5% !!!!  (no està
autoritzat), això ho haurien d'aclarir.
OSTRINIL (Registrat a França i en fase de registre a Espanya), és un fong,  Beauveria bassiana,
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entomopatogen,  la  seva soca 147,  (en veurem més soques aïllades a continuació).  Recomanen
aplicació en sec (en contradicció amb altres).
En els seus estudis comparatius li atribueix una mortalitat (en larves, pupes i adults)  del 80% , 50%
i 100%, davant del 89%, 0%, 100% en altres soques de B.b. o el 80 %, 0%, 0%  de Steirnema
carpocapsae (resultat polèmic).

- ENDOterapia Vegetal: seis años de lucha contra el picudo rojo de las palmeras. Joan Manuel
Barroso (Endoterapia Vegetal). 
Comunicació sobre la seva experiència i  el  seu sistema de flux discontinuu per a no provocar
trencaments  als  teixits.  Bàsicament  la  seva aportació  ha insistit  en  assegurar  la  innocuïtat  del
sistema per la supervivència de la palmera a llarg plaç (cosa en discussió per altres).

-  Endoterapia  en  las  palmeras.  Estudio  de  la  eficacia  y  persistencia  de  tiametoxoam en
tratamientos preventivos contra el picudo rojo. Susi Gómez (Estació Phoenix)
Potser  la  més controvertida  de  les  ponències,  degut bàsicament  a  que esta  feta  per  un centre
d'investigació i a que s'ha centrat en fer la defensa de un sistema de aplicació i un producte concret
ACTARA. Però també a que provenint d'un centre de investigació ha realitzat unes afirmacions que
contradiuen el que es sap de les palmeres com que “les palmeres cicatritzen”, i a sobre ho ha deixat
per  escrit  (encara  que a l'article  deixa clar  que d'una manera molt  diferent  a  les  dels  arbres).
Tanmateix  a  pesar  de  reconèixer  que  el  terme  correcte  seria  aïllament  continua  parlant  de
cicatrització (terme incorrecte inclús als arbres). El més sorprenent és descobrir, com veureu més
endavant, que al final, per escrit, ella mateixa és contradiu del que explica.
Si que va deixar clar que fer endoteràpia sobre el duramen dels arbres és perillós i poc recomanable,
contradient algun dels comunicats d'empreses posteriors. I també va assegurar que és més perillós i
complicat fer endoteràpia als arbres que a les palmeres (aquí ja es van quedar bocabadats fins i tot
els defensors de la tècnica).
Va esmentar que l'endoteràpia és una tècnica segura que es fa servir des de fa molts anys donant
com a referència estudis sobre palma d'oli i cocoter.
També que degut a la “cicatrització” al cap de dos anys els forats ja no serveixen i s'han de repassar.
I va comentar que els àcars que es veuen enganxats al morrut no li fan res, només el fan servir de
transport. Que el raspallat de l'estípit de la palmera no només atrau el morrut sinó que a més a més
es troba relacionat amb l'infecció per Gliocadium vermoseini

El més sorprenent, i que no va esmentar  a la ponència, és que la conclusió al final del seu escrit (al
número especial de la revista Phytoma) en defensa de l'endoteràpia reconeix que l'endoteràpia no
pot  ser  un  mètode  de  control  permanent  (preventiu) i  només  es  pot  fer  servir  dins  d'un
programa curt d'eradicació de la plaga, en clara contradicció amb el que va explicar a la seva
ponència, i el que hi ha escrit per davant d'aquesta conclusió.

La resta de la seva ponència va ser explicar els resultats de l'aplicació d'ACTARA (tiametoxoam 25
%), producte sistèmic,  per endoteràpia, l'estudi demostra que amb només dos aplicacions a l'any es
poden protegir les palmeres, baixant el risc intrínsec de l'endoteràpia (¿?) i costos d'altres sistemes
(sense fer cap estudi econòmic).
Per acabar-ho d'adobar va presentar a la seva exposició algunes de les fotos que havia presentat al
seu comunicat el ponent anterior, de manera que va semblar que fos una extensió de l'explicació de
l'empresa, la qual cosa va incomodar al mateix ponent anterior, Joan Manuel Barroso, i es va haver
d'explicar.
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1 era. TAULA RODONA

Tot això va fer que la gent murmurés i que se li contestés molt a la taula rodona, però el control
prrevi ho va evitar, de manera que els representants de l'Universitat de Bari (Itàlia) es van acabar
per aixecar exigint que es digués que les palmeres NO cicatritzen, de cap manera.
L'experiència diària dels arboricultors i  les mateixes fotos que presentava contradeien les seves
afirmacions (palmeres amb estípits amb enormes forats ocasionats per petites ferides que han anat
degenerant). Si les palmeres poguessin compartimentar i “cicatritzar” no s'haurien d'haver prohibit
els esperons per pujar-hi ni veuríem l'efecte dels mateixos encara avui dia a les palmeres que els han
sobreviscut (algunes de les fotos que es van veure). Aquesta pregunta (sobre els esperons) li vaig fer
però no la van llegir ni contestar. Hem de recordar que al congrés de Sant Remo es va recomanar
que no  s'emprés l'endoteràpia  si  hi  havien  altres  alternatives  (cosa que concorda amb la  seva
contradictòria conclusió  per escrit al final de la seva defensa de l'endoteràpia). És cert que fa més
de 30 anys que es fa servir l'endoteràpia a palmeres d'oli i cocoters, però hem de recordar que són
plantacions agrícoles i que la supervivència a llarg plaç dels exemplars no es contempla (els estudis
esmentats són a 1 i 4 anys). 

-Potencial de los hongos entomopatógenos como agentes de control biológico contra el Picudo
de las palmeras. Cándido Santiago-Álvarez (ETSIAM, U Córdoba)
Aquesta ponència tracta sobre l'aïllament d'una soca autòctona, específica, patògena i virulenta de
Beauveria bassiana (soca EABb 07/06 Rf), aquest fong entomopatogen és l'esperança més gran de
trobar un agent biològic de control capaç d'eliminar la plaga del tot.
És patogènica per tots els seus estadis. Amb una virulència de CL 50 de només 370 milions de
conidis /ml per larves de quarta edat al laboratori fins un màxim de 3000 milions de conidis/ ml per
adults al camp. Però és capaç de matar-los a tots ells (a diferència dels nematodes).
Els avantatges de la B.b. sobre els demés sistemes de control és que existeix transmissió horitzontal,
és a dir que individus contaminats contaminen individus sans poden transportar el fong a palmeres
que no s'han tractat i estenen l'infecció.
També s'ha comprovat que  les femelles infectades o que copulen amb mascles infectats posen
menys ous i que aquests són menys viables, i si eclosionen les larves també són menys viables.
Es pot aplicar amb pinzell o motxilla a la dosi de 100 milions de conidis/ml per litre de barreja.
O  també,  el  sistema  més  efectiu  de  tractament,  per  pulverització  amb  aigua,  arribant  a  una
efectivitat del 85 % amb una protecció de 45 dies per les palmeres (efectivitat total del 88'7 %).
Com veiem discrepen de fer servir el fong en sec o humit.
Actualment  busquen  soques  endofítiques  que  puguin  colonitzar  l'interior  de  la  palmera.  Més
endavant tornarem a parlar d'aquest fong.
No es troba comercialitzada.

-BOTANIGARD SC (Beauveria bassiana cepa GHA) bioinsecticida comercial. Aplicaciones
para el control del Picudo Rojo. Thomas Martínez (Futureco Bioscience SL).
Comunicat sobre aquesta soca comercial i autoritzada del fong Beauveria bassiana.
Van  invertir  860.000  €  i  7  anys  en  estudiar  i  registrar  aquesta  soca.  Les  taxes  per  avaluar
l'informació presentada per registrar productes varien entre 30.000 i 200.000 € i es triga uns 7 anys
de mitja per l'aprovació. Per això hi han tan pocs biopesticides.
També van establir un conveni amb l'Estació Phoenix per a veure la seva utilitat sobre el morrut i
fer el su registre. 
Aquesta soca no és específica del morrut, ni autòctona i sembla que la seva efectivitat és inferior a
l'anterior, si que és endofítica i es fa servir amb aigua.
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-Desarrollo de una herramienta de control biológico para el manejo sostenible del picudo rojo.
Berenice Güerri (IMEM Ramon Margalef)
Aquesta ponència, com les anteriors comunicació i ponència, tracta sobre l'aïllament i  proves a
soques de  Beauveria bassiana.
Estudien la soca 193. És una soca autòctona i endofítica. Recomanen aplicar-la en sec.
Cada insecte inoculat per 1000 conidis produeix 1000 milions de nous conidis.
L'ús conjunt amb nemàtodes no augmenta l'efectivitat de manera que no recomanen que es facin
servir alhora. Al contrari sembla ser que els nematodes inhibeixen el fong.
Aquests estudis tenen com objectiu provocar epizoòties que acabin amb l'insecte.

-Biorend R Palmeras. Eficacia de nemátodos entomopatógenos en una solución de quitosano
para el control del Picudo Rojo. Alejandro Martínez Peña (Director de IDEBIO)
Aquesta presentació inclou un estudi, fet per l'UAE de l'IVIA, que hi ha a la revista però del que no
es va fer ponència.
Comunicat  sobre  els  avantatges  de  fer  servir  el  quitosano  com a  inductor  de  resistència  ales
palmeres i protecció dels nematodes de la deshidratació i les altes temperatures.
Afegint aquest producte és pot tractar a l'estiu amb nematodes.
Dona com a referència diferents estudis amb diversos resultats,  unes eficàcies del  83% com a
curatiu i 92 % com a preventiu a laboratori i del 83% i 90% a l'aire lliure.
Aquests resultats difereixen molt del d'altres empresses. 

-Lucha  contra  el  Picudo  Rojo,  estrategia  combinada  de  nemátodos  entomopatógenos  y
productos fitosanitarios. G. Tapia (IFAPA Junta d'Andalucia)
És una ponència que explica les experiències fetes per la Junta d'Andalucia. MOLT IMPORTANT
doncs són en definitiva els que més experiència han tingut en el temps.
Consideren que els nematodes entomopatògens per si sols NO són efectius.
S'han de combinar amb tractaments químics. 
Van comprovar al camp quan temps es mantenia l'efectivitat de les aplicacions, diferents espècies de
nematodes, i si eren efectius en solitari o no. 
Els seus resultats és que els nematodes sols no són efectius, i que s'han de fer aplicacions cada 60
dies a les zones  amb presència de morrut i  cada 90 a les zones lliures preventivament. Si es fan
servir  nematodes,  aquests  s'han d'aplicar  d'octubre  a  maig  i  de  juny a  setembre s'ha  d'aplicar
imidacloprid a 1 ml./l.
Recomanen combinar aquestes aplicacions amb l'ús de trampeig massiu amb paranys cònics negres
humits. 
 Aquesta ponència va en contra d'alguns comunicats i concorda perfectament amb el de Koopert que
veurem més endavant.

-Nuevo sistema de inyección al tronco a baja presión de Bayer y Fertinyect. Jesús Cadahía
(Bayer Environemental Science)
Presentació  d'un  nou  sistema  d'aplicació  a  baixa  pressió  per  endoteràpia  d'imidacloprid
(CONFIDOR 20LS) o futurs productes susceptibles de fer-ho.

-PALMANEM la solución biológica para el control biológico del Picudo Rojo. JM Fernández
( Koopert España)
Comunicat que explica les experiències i estudis per provar l'eficàcia dels nematodes que ven (del
que és un dels pocs criadors).
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Concorda amb les del Junta d'Andalusia.
El seu protocol recomanat inclou l'ús de  l'imidacloprid de juny a setembre i tot l'any a totes les
palmeres  que  tinguin  símptomes.  A  les  que  tinguin  símptomes  també  recomana  l'ús  afegit
d'imidacloprid per endoteràpia. A les que estiguin molt afectades només cirurgia i tractaments amb
imidacloprid foliar i injectat.
És important doncs és un dels pocs fabricants de nematodes. 
El  més discutible és el títol  de la presentaciót doncs un protocol basat en alternar nematodes i
imidacloprid NO és BIOLÒGIC és integrat.
 
-El estado de la infestación por Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) en Italia y los resultados
de las pruebas de cirugía arbórea para el control de palmeras infestadas. Gabriella Lo Verde
( Università di Palermo)
 Ponència sobre l'estat de la plaga a Itàlia.
Va entrar al 2004 a la Toscana i al 2010 es trova a tota la part  central i Sud d'Itàlia, incloses Sicília i
Sardenya (aquestes darreres és on ha fet més mal). Fins ara hi han unes 40.000 palmeres afectades,
més de la meitat a les dos illes grans.
També han tingut atacs a Ph. Dactylera, Whasingtonia, Butia, Chamaerops i Jubaea, sobre tot a les
illes i en percentatges més elevats que altres llocs.
Basant-se en el mètode que fan servir els canaris per obtenir el guarapo han fet cirurgia reparativa
amb molt bons resultats recuperant més del 90 % de les palmeres afectades.

DIMECRES 9 de febrer de 2011

-ESTRATEGIA INTEGRADA MEJORADA PARA EL ERRADICAR EL  PICUDO ROJO.
Michel Ferry (Estació Phoenix)
Aquesta és també una de les ponències més importants. 
És molt poc políticament correcte i és nota que esta bastant fart de la manca de decisió de les
administracions i d'algunes de les intervencions del dia anterior. La ponència NO està a la Revista,
segurament apareixerà al proper número amb les conclusions però moltes de les coses que diu han
aparegut en números anteriors.
Situa clarament l'estat del morrut i la postura de l'administració, empreses i universitats.
Va començar fent un resum de la política de la Generalitat valenciana en aquest anys: Al 2005 “es
poden minimitzar els danys...”, al 2006 “hi ha que conviure amb la plaga...”, al 2007 “es troba
assentat a la regió...”, al 2011 “ hi ha que disminuir les conseqüències...”. En definitiva no voler
afrontar  la  realitat:  NO es pot  permetre la  existència d'una plaga que mata l'hoste.  No es pot
controlar, s'ha d'exterminar.
Ja no tenim temps per reaccionar, s'ha perdut, es tenia d'haver actuat abans: Una femella de morrut
produeix 1000 noves femelles en un any (3 generacions en llocs càlids) 1.000.000 en 2 anys.
El fet de ser una plaga urbana dificulta molt els tractaments o l'estratègia doncs a diferència dels
agricultors els amos de les palmeres no es troben organitzats. Hi han municipis que ja han perdut un
patrimoni irreemplaçable.
Mantenir tractaments preventius permanentment és poc realista.  I  ÉS IMPENSABLE PUNXAR
LES PALMERES DURANT 10 ANYS (en això concorda amb l'escrit de la Susi Gómez, però va en
contra del que diuen les empresses d'endoteràpia). S'han de trobar solucions realistes per eradicar la
plaga en 2 o 3 anys, provar d'intentar contenir la plaga és llançar els diners inútilment.
Hi ha que rebutjar  el mite de la SOLUCIÓ MIRACULOSA ÚNICA. Des de fa 30 anys cada 6
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mesos  apareix  una  nova  “solució  definitiva”  (totes  les  empreses  es  mostren  com  les  que  la
posseeixen). 
La lluita entre les universitats ha esdevingut una competició, de manera que es difonen resultats
preliminars sense comprovar per avançar-se i atreure finançament (això ha quedat palès al congrés).
Hi ha que fer lluita INTEGRADA, no només biològica o química fent servir tots els sistemes útils a
l'abast.
No s'han de tallar les palmeres el morrut no es troba a l'estípit, és fals que no es pot fer detecció
precoç i menys a la palmera canària.
S'han de fer lleis, reglaments i ordenances per a poder lluitar correctament. A França s'ha fet un
Decret que empara la lluita contra el morrut.
S'han de formar teòrica i pràcticament els palmerers i habilitar els que tinguin aquests coneixements
per evitar l'intrusisme.
Hi ha que dir que se'l notava realment enfadat i que algunes de les afirmacions les feia com una
reivindicació  (p.ex.  El  que no es  pot  pensar  en punxar  indefinidament  les  palmeres o que no
existeixen solucions màgiques).

-Sistema Rhynchonex. La solución biológica. Francisco Martínez ( Sanidad Agrícola ECONEX
SL)
Una comunicació sobre un sistema que fa servir paranys vermells (el millor color), amb feromona,
kairomona  (acetat  d'etil)  que  incrementa  per  5  les  captures,  atraients  alimentaris  (trossos  de
palmera) i insectes de plàstic d'esquer de 5 cm.  
Amb els insectes de plàstic fan uns clauers que os puc assegurar que criden l'atenció.

-FERTINYECT SL: soluciones globales de protección y recuperación de palmeras frente a
Rhynchophorus ferrugineus. Juan J. Barbado (Fertinyect SL)
Comunicat sobre el sistema d'endoteràpia de Fertinyect i els seus productes. El ponent estava molt
nerviós i va a arribar a ser incorrecte amb els anteriors ponents per les contradiccions que ja he anat
comentant. 

2 ona. TAULA RODONA

Han de cridar l'atenció al ponent anterior i avisen que no es permetrà aquest to a les intervencions.
Es demana sobre la seguretat estructural de les palmeres després de la cirurgia. Es comenta que la
tècnica  del  guarapo  i  la  palma  blanca  d'Elx  (pels  palmons)  són  centenàries  i  no  s'observen
problemes.
Es demana l'efecte de l'endoteràpia a llarg plaç. Contesten que fa 40 anys que es fa servir a palma
d'oli i cocoters (veure primera taula rodona, és un tema recurrent).
Es demana el temps que triga l'imidacloprid a pujar a una palmera per reg. Resposta: A una palmera
de 6 metres triga 1 ½  mesos en arribar. Tampoc s'observa cap pèrdua de vigor.
Es comenta la  possibilitat  d'emprar les  trampes còniques seques com a lloc d'infecció  de
Beauveria bassiana, alliberant posteriorment els insectes infectats (millor només mascles penso
jo). Als ponents de les Universitats els assembla una idea molt interessant.
Es comenta que la Lluita Integrada contra el morrut ha d'estar en llei a Espanya (com ja s'ha
fet a França) per a poder demanar ajudes de la UE per a la seva eradicació (no control)
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- Evolución del picudo rojo de las palmeras en la Unión Europea y Normativa Reguladora.
José María  Cobos Suárez (SGSPP. Ministerio Medio Ambiente y Medio Rural y Marino)
Espanya: 1995 Andalusia, 2004 València, 2005 Catalunya, Múrcia i I. Canàries, 2006 I. Balears,
2009 Ceuta, 2010 Saragossa.
En total unes 50.000 palmeres mortes fins al 2009.
Des de el 2006 s'han prohibit les importacions de palmeres (nota meva: ja havia estat prohibit del
1996 al 2002 i es va haver de treure per pressió de la U.E.)
Europa: Hi ha morrut des del 2004 a Itàlia (i Sicília i Sardenya), al 2006 Grècia, Xipre, França (i
Còrsega), al 2007 a Malta i Portugal (i Madeira) i al 2009 s'ha detectat a Eslovènia.
S'ha comprovat que fent una lluita integrada decidida i amb medis és possible eradicar-ho de les
illes.
A la UE no és fins el 2007 quan es pren la Decisió 2007/365/CE que es prenen mides. Insuficients.
Es troben que hi han més de 200 espècies susceptibles de ser infectades pel morrut incloses a la
Decisió 2008/776/CE.
Finalment per a prendre mides més útils segons els nous coneixements es fa la Decisió 2010/47/UE.
S'establixen quarantenes, àrees demarcades amb zones tampó.
Quan es detecta un nou focus aquest s'ha de declarar en 5 dies i s'ha de comunicar immediatament a
la UE. Hi ha un termini d'un mes per a preparar un pla d'actuació, establir la zona infestada ,
demarcar-la, i establir la zona tampó i al cap d'aquest mes s'ha de fer la declaració i enviar-la a la
UE.
Els plans d'actuació ara contemplen : 
-L'eradicació (fins al 2010 només es plantejava destruir les palmeres) 
-La  contenció i  la  supressió.  La contenció és mantenir  la plaga dins de la zona infestada i  la
supressió consisteix en baixar la població per sota d'un llindar de danys (¿?¿als vivers?).
També  s'han  de  fer  inspeccions  oficials  anuals  per  a  totes  les  palmeres  (DE  TOTES  LES
ESPÈCIES).
Pels moviments intracomunitaris s'estableix que les palmeres han d'estar protegides per tractaments
durant 2 anys amb inspeccions trimestrals.
Pels moviments de palmeres importades s'estableix  que han d'estar protegides per tractaments un
any amb inspeccions trimestrals al seu país d'origen (¿i com es certifica això?) i un cop importades
s'han de tenir en quarantena un any més amb tractaments i inspeccions trimestrals. 

-Plagas de cuarentena: medidas de prevención ante la globalización en la comercialización de
las plantas. Jordi Giné Ribó (Cap de Sanitat Vegetal, DAGPAyMN, Generalitat de Catalunya)
Aquesta ponència tracta sobre dos directives que ens toquen:  la  Directiva 2009/128/CE de Us
Sostenible  dels  plaguicides,  sobre  la  qual  enguany  tenen  que  fer  les  adaptacions  nacionals,
transposicions, cada estat membre (a Catalunya estem elaborant el Llibre Blanc dels Tractaments
Fitosanitaris).
Els tractaments fitosanitaris a jardineria i zones sensibles  NO es prohibeixen, es regulen, no es
podran fer servir productes tòxics o molt tòxics ni d'altres que comportin altres riscos com ser
cancerigens o productors de malformacions als fetus, etc. (de fet el que abans fes servir aquests
tipus de productes o era un inconscient o un mal professional, és simple sentit comú).
També s'obligarà utilitzar la lluita integrada pel control de plagues i malalties.
Serà  obligatòria  l'inspecció  periòdica  de  la  maquinaria  que  es  faci  servir  per  a  tractaments
fitosanitaris a partir del 2016 (menys les motxilles de pressió prèvia).
Només es podran vendre productes per a us professional (tots menys els de la jardineria domèstica)
als aplicadors, o persones, amb carnet de manipulador de productes fitosanitaris.
També  tracta  de  la  Directiva  2000/29/CE,  sobre  els  requisits  per  a  l'importació  de  productes
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vegetals o productes que puguin introduir plagues, aquesta es va transposar a Espanya mitjançant el
Reial Decret 58/2005. Pel morrut específicament es van prendre les mesures d'emergència incloses
a la Decisió 2007/365/CE (sic., ¿mesures d'emergència al 2007?) 

-Los productores de palmeras ante el picudo. Miguel Aguiló (Vicepresident de VAME)
Aquesta és la ponència que os comentava al principi a la que m'adheria.
Va tenir dos parts. El ponent, vicepresident de l'associació de viveristes d'Alacant, es veia realment
trasbalsat, de manera que va explicar que els seus associats tenien por de que no es dominés i digués
el que pensava (alguna inconveniència), però que estava indignat i que primer anava a parlar títol
personal, que quan comencés la presentació o faria com representant de l'associació. El que va dir a
títol personal es un bon resum del congrés i ja ho he escrit al principi.
Respecte a la seva ponència. És molt reveladora de l'estat del sector. Va dir coses punyents i algunes
discutibles:
Va començar fent referència a Columela (any 42 d.c.) romà nascut a Cadis autor de “Re rustica”
(Los Doce Libros de la Agricultura)  que ja fa 2000 anys va dir que “el que econòmicament no és
viable no és útil” en referència als tractaments fitosanitaris pel morrut, encara que que al article
escrit parla dels tractaments ineficaços a la ponència ho va fer extens a tots.
Va  explicar  que  els  culpables  de  l'extensió  del  morrut  van  ser  les  empreses  importadores  no
professionals,  la  primera  una  empresa  energètica  a  Almuñecar  al  1995,  després  les  grans
constructores .
Els productors es troben sotmesos a controls estrictes i deuen de fer fins a dotze tractaments anuals
per controlar el morrut (a València), comptant que una palmera des de llavor a la venda poden
passar 20 anys el panorama és decebedor. 
Paral·lelament es troben al costat dels seus vivers amb camps abandonats, palmeres particulars i
ajuntaments que no fan cap tractament, sense que ningú els exigeixi al que a ells se'ls obliga.
Els preus han caigut, no només per la caiguda de la construcció sinó perquè ja no volen plantar-se
palmeres ni es fan nous projectes amb palmeres.
El sector està enfonsat.
He d'assenyalar que no es troben lliures de culpa, desgraciadament a Catalunya els culpables de
l'entrada del morrut també han estat alguns viveristes “professionals”,  i  que el sector s'anava a
enfonsar per aquesta plaga ja ho estava dient des del 2004, era palés. Si els viveristes haguessin fet
un  pla  com a sector  treballant  junt  amb les  administracions  (posant  diners  i  fent  pressió),  en
comptes de queixar-se i esperar,  potser ara no parlaríem del que parlem, tots som culpables.
Finalment va fer esment d'un seguit d'informacions sobre observacions que han fet, algunes més que
discutibles.
Que les “gallinetes””margarites” o cucs blancs, larves de diferents espècies d'escarabats, algunes
molt grans, que viuen a la matèria vegetal en descomposició de la valona, són culpables de la
mateixa, això és el mateix que deien els avis: que culpaven als dracs de menjar-se la roba perquè els
trobaven sobre la roba que s'havien menjat les arnes (que s'havien menjat els dracs). També diuen
que afecten al garrofer i l'olivera (no em consta i menys al darrer cas).
Que els tords i les merles es mengen el morrut (interessant).
Que el Picot i l'oriol es mengen totes les larves d'escarabats (cert) però que per fer-ho fan forats per
buscar-los (poc probable) o per fer niu (per comprovar, segurament aprofiten forats preexistents)
Ells diuen que el picot fa els forats i l'oriol els aprofita.

- ¡Tenemos que ganar la batalla al Picudo! Vicente Peris (President Comité Flors FEPEX)
Ponència en que es fa i respon a si mateix algunes preguntes. Bàsicament que si volem un futur
sense palmeres anem be, i si volem palmeres ens hi hem de posar ja.
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-  La necesidad de formar técnicos y profesionales para el  mantenimiento de los Espacios
Verdes. Trinidad Plaza ((Sanitat Vegetal, DAGPAyMN, Generalitat de Catalunya)
No podem estar més d'acord, a l'APEVC, amb el títol d'aquesta ponència i amb el seu contingut.
La ponència justifica la necessita pels canvis actuals, nosaltres com APEVC ho sabem des de fa
temps que és necessari.

3era. TAULA RODONA

En aquesta taula van demanar que aclarissin d'una vagada si es prohibien o no els tractaments
fitosanitaris a jardineria, doncs de forma repetida al començar les comunicacions de les empresses ,
fossin de productes biològics o endoteràpia , justificaven la seva existència en la propera prohibició,
la resposta taxativa va ser: NO, a Espanya NO.
També van demanar si existia algun Ajuntament amb una ordenança municipal per lluitar contra el
morrut, van dir que ho desconeixien, de manera que posteriorment li vaig recordar a Trinidad Plaza
que si, que al menys a Cubelles i ella ho va comunicar així.
Van deixar de llegir algunes preguntes compromeses com que fer amb les Ajuntaments que no
compleixen, o que fer amb altres Ministeris que no fan cas a les lleis o protocols autonòmics.

-  Plan  de  actuación  para  la  prevención  y  control  de Rhynchophorus  ferrugineus  en  la
Comunitat Valenciana. Maria del Pino Baraja Bou (Cap Servei Inspecció Fitosanitaria, CAPA;
Generalitat de la Comunitat Valenciana)
Ponència interessant perquè és l'única manera de saber alguna cosa oficialment de la Generalitat
Valenciana que a pesar del que diu no demostra gaire interès en facilitar informació del estat del
morrut a la seva comunitat, al final de la ponència faig alguna observació i a la taula rodona es van
contestar les informacions que van donar.
Al 2010 l'única zona lliure de morrut a la Comunitat Valenciana és una franja del Nord de Castelló,
ja ha arribat a Benicarló (a 15 Km. del riu Sènia i Alcanar).
La raó d'això és que entre el 2004 i 2007 es van importar 24.000 palmeres d'Egipte, entre el 2008 i
2009 han importat 18 lots (¿?) que han estat en quarantena i el 2010 només 500 palmeres que es
troben en quarantena.
Han observat atacs del morrut a estípits de les canàries, washingtònies, Sygarus romanzoffiana,
Trachycarpus (i també a fulla en aquests).
El seu protocol de tractaments actual (ha anat variant) és de 8 tractaments anuals, 6 amb productes
(3 amb imidacloprid, 3 amb clorpirifos, alternant) i 2 amb Steirnema.  He de reconèixer que és
diferent.
Tenen un total de 891 productors de palmeres amb 4401 hectàrees controlades.
Protegeixen amb paranys els palmerars d'Elx (2.950 paranys) i Oriola (250 paranys) col·locades en
una franja al voltant d'entre 8 i 13 Km. 
Hi han 145 Ajuntaments que tenen Pla de Prevenció i Control al que els hi faciliten imidacloprid i
els hi retiren les palmeres .
Als particulars han repartit paquets d'imidacloprid i els hi retiren les palmeres amb col·laboració
amb els Ajuntaments que tenen Pla de  Prevenció i Control.
Han fet 2 cursos per a palmerers amb poca assistència. Unes 50 xerrades a la comunitat, un CD,
tenen un telèfon gratuït perquè tothom pugui trucar, informar-se i demanar la retirada de palmeres
afectades i una web pròpia amb tota l'informació sobre el morrut a la comunitat penjada dins de la
de la conselleria CAPA.
Tot això sembla un esforç important però:  
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He d'assenyalar que al Taller Internacional d'Elx del 2007 la Generalitat Valenciana es va negar a
col·locar cap parany als palmerars perquè els consideraven inútils i perillosos en contra de l'opinió
de tots els experts.
Respecte a la col·laboració amb els Ajuntaments el que va dir va en contra del que va afirmar el ex
regidor de Sagunt a la seva ponència. Els ajuntaments es veuen sols davant del morrut.
A la Taula rodona van permetre varies preguntes de gent que havia trucat al telèfon i 5 mesos
després encara ningú havia vingut a mirar o retirar la palmera, no coneixien que s'haguessin fet
xerrades ni tenien informació. 
La pàgina web  no es troba si la busques dins de la web de la CAPA, tampoc la van facilitar al
material per escrit, tampoc es troba si la busques per Google, no està indexada, i per tant només pots
entrar si coneixes la direcció.

-Plan de Actuación para el control del picudo en Cataluña. Jordi Giné Ribó (Cap de Sanitat
Vegetal, DAGPAyMN, Generalitat de Catalunya)
La primera palmera amb morrut a Catalunya es detecta al 2005 al Vendrell.
Al 2006 es va publicar l'Ordre ARP /343/2006 que declarava l'existència de la plaga i es declarava
d'utilitat pública la prevenció i lluita contra el morrut.
Al 2007 la Decisió de la Comissió 2007/365/CE va establir mides d'emergència conta el morrut, el
que va dur al publicació de l'Ordre AAR/226/2009 que modificava l'anterior.
Al 2010 es publica la Resolució AAR/3497/2010 a la que s'estableixen les zones demarcades a
Catalunya.
Es controlen trimestralment els 199 productors de palmeres mitjançant  TRAGSATEC.
Es plantegen que el passaport fitosanitari s'hagi de renovar anualment.
Han establert un seguit de protocols a les dones demarcades segons aquestes siguin zones infectades
o zones tampó.
Pensen declarar una sola zona demarcada des de Figueres a Salou (!!!! va ser un error volia dir
Cambrils!)
He d'assenyalar que la web i informació de Generalitat de Catalunya si que es complerta i es troba a
l'abast de tothom, de fet molts dels ponents i cases comercials la han fet servir a les ponències i
presentacions. Podeu consultar els ordres, distribució, protocols a la mateixa:
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.7d5a409fbe273a69cc497c10d8c0e1a0/?
vgnextoid=9f9935f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9f9935f14ca3411
0VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=9d6f2ba5a01b4110VgnVCM100
0008d0c1e0aRCRD

-Plan de Control y Erradicación del Picudo Rojo en Canarias. Rosa Pilar Martínez (Servicio
Sanidad Vegetal, CAGPMA, Gobierno de Canarias).
Una de les ponències més importants. En ella ja no parlen només de control sinó d'eradicació.  I
s'estan sortint!. És un exemple a seguir.
El primer focus es va detectar al 2005, a l'Ordre APA/94/2006 es modifica l'anterior legislació per
prohibir l'importació de palmeres de més de 5 cm. de diàmetre.
Es va decidir realitzar Control Integrat de Plagues:
1- Eliminació de palmeres infestades si no són recuperables.
2- A les àrees demarcades realització de tractaments fitosanitaris.
3- Instal·lació de xarxes de paranys, trampeig massiu,  i amb un seguiment acurat, permet establir
zones infectades o declarar-les lliures. 
4-  Realització  d'un  cens,  amb un  sistema  SIG  per  controlar  les  palmeres  de  forma  segura  i
periòdica.
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5- Formació dels palmerers i habilitació d'un carnet professional per evitar l'intrusisme (Ordre 29
d'octubre de 2007).
6-  Seguiment dels vivers.
7- Acreditació d'empreses de jardineria autoritzades pels trasplants, moviments i noves plantacions.
8- Avaluacions de risc a totes les illes del arxipèlag.
9- Plans de contingència per a totes les illes, que es posen en marxa cada cop que hi ha una nova
detecció.
10- Campanyes de Sensibilització: tríptics, DVD, campanya a la TV, xerrades, jornades a totes les
illes,  “Manual  de  Buenas  Prácticas”  i  una  web  específica  que  funciona,  indexada  i  amb més
informació inclús de la que os adjunto: www.picudorojocanarias.es      
Hi ha que assenyalar que la plaga, per sort, ha estat eminentment urbana i han aconseguit que no
s'estengués cap els palmerars de palmera canària. 
S'han tallat 665 palmeres en 5 anys.
Al 2006 es van eliminar 296 palmeres a 2 illes, al 2007 es van tallar 245, al 2008 es van tallar 88, al
2009 es van tallar 32, i al 2010 només 4 palmeres a 1 illa.
Actualment a Fuerteventura hi han àrees demarcades en 3 municipis, a Gran Canària a 3 municipis,
a Tenerife han tingut 1 municipi afectat al 2007 que es dona per extingit.
 Al  2010 no hi han hagut captures a Gran Canària i només una captura a Fuerteventura.
Al cap de 3 anys de no tenir captures es poden donar per lliures de plaga (Tenerife i una de les
zones de Gran Canària).
Assenyalar que han trobat molt útil per lluitar contra la plaga el sistema SIG i el sistema de micro-
xarxes de trampeig en embut.
S'ha prohibit el raspallat de les palmeres (atrau molt el morrut) i l'esporga en verd (només amb
autorització administrativa).
El cost fins al moment: una mica més de 2.000.000 €
Crec que aquesta ponència ha de fer enrogir a molts  i donar esperances als demés, si hi ha voluntat
i medis es pot eradicar-ho, es pot adduir que és un arxipèlag, però també es pot trossejar el territori i
actuar sobre les zones infestades com si fossin illes (i la zona ocupada per palmeres no és tota
Espanya, ni tota Europa, ni tan sols tota Catalunya). 

-Plan de Actuación Local para coordinar las actividades de contención, control y manejo del
picudo rojo de las palmeras en el termino municipal de Valencia. Santiago Uribarrena (Servicio
de  Jardinería, STEPA, no tinc clar si és de l'Ajuntament).
En aquesta ponència reafirmen que el SIG és fonamental per a lluitar contra el morrut. Tenen 2.800
palmeres canàries i datileres monumentals.
Com a anècdota han tingut un Trachycarpus de 8 metres mort per un atac de només 3 larves.
Fan tractaments fitosanitaris (10 o 15 litres per palmera) en cistella a les palmeres de més de 4
metres i amb màniga a les més baixes.
Han establert un sistema numèric per classificar les palmeres tractades per dendro cirurgia :
0- oberta finestra d'inspecció
1- s'esporguen palmes laterals velles, es deixen les palmes joves.
2- s'esporguen les palmes joves del centre, es deixen les laterals velles.
3- s'esporguen totes, no queda cap.
Segueixen un protocol de tractaments tipus 2+1 (2 tractaments de nemàtodes i 1 d'imidacloprid) i
els seus múltiples (bàsicament 6 tractament a l'any).
Divideixen les 2.800 palmeres en 3 grups, de < 4 metres, de 4 a 12 metres (unes 1000 palmeres)  i
>12 metres.
Fins a 4 metres fan 6 tractaments químics i amb nematodes amb perxa.
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De 4 a 12 també 6 tractaments amb plataforma elevadora.
Les de més de 12 amb sistemes fixes.
També han col·locat un sistema de paranys.
Comenta el problema de Portugal amb atacs a la base de datileres i Washingtonies que posen en
perill als ciutadans doncs les palmeres cauen.

-Aplicación  del  Control  Biològico  e  Integrado contra el  picudo Rojo  de  las  Palmeras  en
Jardines Históricos: Carmen de los Martires (Granada). Carlos Cerdán (Tècnic Projardin)
Bàsicament  parlen  de  com han  gestionat  la  protecció de  les  palmeres  d'aquest  Carmen,  molt
important.
Estableixen categories numèriques per l'estat de les palmeres: 
0- Femella sana. 
1- Mascle sa. 
2-Símptomes inicials. 
3- Danys inicials.
4- Danys elevats
La lluita és fa amb:  
Tractaments  lluita  integrada  (nemàtodes  +  imidacloprid)  cada  45  dies.  Senyalar  que  a  l'estiu
barregen els nematodes amb l'imidacloprid (?).
Trampeig amb atraients semioquímics. (21 paranys vermells tipus cub, 6 còniques negres)
Dendrocirurgia (no l'han tingut d'aplicar).
Pensen canviar el color de les trampes cub a negre.
L'us del terme “Manejo Biológico Integrado” que es fa no te cap sentit, és una cosa o una altre, dir
que és maneig integrat al que es dona preferència al biològic vol dir que no han llegit la definició de
l'OILB de lluita integrada en la que s'esmenta això mateix a la definició.
No te gaire sentit barrejar els nemàtodes amb imidacloprid, aquest darrer ja fa la feina i a l'estiu
diuen que els nematodes no funcionen. 

-Aplicación de la Estrategia Integrada de Erradicación del Picudo Rojo en el ámbito de un
municipio. Sergio Paz ( Ex-regidor Concejalía Medio Ambiente Ayuntamiento de Sagunto) 
Aquesta ponència deixa un mal gust de boca, doncs el canvi de color polític de l'Ajuntament (al
febrer del 2010) ha tallat una estratègia que semblava molt prometedora, ja que volia l'eradicació,
no  el  control.  També  el  ponent  va  ser  molt  crític  amb  la  Generalitat  i  la  seva  manca  de
col·laboració.
L'experiència d'aquest ajuntament es va publicar al nº 221 de Phytoma d'agost/setembre del 2010.
Afegeixo algunes dades d'aquesta publicació.
El morrut es va detectar al 2006, la Generalitat va tallar 40 palmeres i no va voler fer res més,
l'Ajuntament va posar-se en contacte amb l'Estació Phoenix i van establir un pla d'eradicació.
Bàsicament  l'Ajuntament  es  va  avançar  a  l'us  de  la  dendrocirurgia  (sanejament  mecànic),  no
acceptat encara per la Generalitat, i va informar i col·laborar estretament amb els veïns.
Van demanar signar als veïns amb palmeres una autorització legal  autoritzant als serveis
municipals a accedir als seus jardins (molt important pels propietaris estrangers). Van signar
231.
Van localitzar per SIG 673 palmeres públiques i 952 privades.
Les van tractar totes amb imidacloprid. L'Ajuntament assumia els costos de 38 privades.
Van col·locar 91 paranys (70 a jardins privats).
Van haver  d'eliminar  62  palmeres,  escapçant-les  per sota de la  valona,  d'aquestes  van tenir  la
sorpresa que 3 palmeres van rebrotar (va ensenyar les fotos i era increïble).
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Les restes de sanejament i de palmeres tallades es trituraven al mateix lloc.
El cost si comptem amb el personal propi de l'Ajuntament (que ja hi era) podia sortir per entre
38.000 a 40.000 € a l'any. Pensant que fer una rotonda surt per uns 150.000 € pensaven que era
assumible.
El cost mig de salvar una palmera eren 180 € mentre que el de la estassada i la seva retirada era
d'entre 800 i 1000 €.
Actualment, amb el canvi de govern municipal, s'han deixat de fer els tractaments gratuïts i per
sanejar una palmera es cobren 95 € als particulars.
S'han re-infectat palmeres que s'havien salvat.
 
4ta. TAULA RODONA

Es van comentar el que he dit a la ponència de la Generalitat, queixes de gent que no havia estat
atesa a pesar de les afirmacions de la Generalitat valenciana. De totes maneres ja havia marxat
molta gent.

RESUM DE LES NOVETATS MÉS SIGNIFICATIVES 
(no entrem en si es qüestionen)

Biologia, comportament i detecció
La pèrdua de simetria de la palmera és un dels primers símptomes visuals.
La població del morrut dins de les palmeres és màxima a l'hivern i mínima a la primavera, amb una
alta mortalitat hivernal, no hi han mesos sense captures, volen tot l'any (però menys a l'hivern).
La seva integral tèrmica per completar el seu creixement te un total de 989,36 graus-dia.
Una sola generació no pot matar una palmera es necessiten 2 o 3.

Paranys
Ja ningú és qüestiona la seva utilitat.
La  combinació  de  kairomona artificial  (atraient  artificial:  acetat  d'etil),  feromona i  kairomona
natural  (trossos  de  palmera,  dàtils,  etc.)  incrementa  les  captures  multiplicant-les  per  5  (efecte
sinèrgic).
S'ha comprovat que les trampes negres capturen molt més que les vermelles i aquestes més que les
blanques. Els paranys piramidals (CÒNICS) capturen més del doble que els altres.

Tractaments químics
El fosfur d'alumini pot solucionar el problema de les quarantenes, moviments i transports, la pintura
insecticida pot pervindre l'infecció amb dos aplicacions anuals.
L'endoterapia a les palmeres només te sentit dins d'un programa de lluita integrada d'eradicació a
curt termini (Estació Phoenix).

Tractaments biològics
Els nematodes únicament maten larves,  ells  sols no poden controlar la plaga i  menys a l'estiu.
Diversos protocols recomanen barrejar-los amb imidacloprid, la qual cosa sembla redundant i un
gast inútil.
La  Beauveria  bassiana (si  es  facilita el  registrar més fàcilment  les soques aïllades)  sembla el
producte biològic més prometedor, doncs te transmissió horitzontal i  capacitat endofítica, poden
provocar epizoòties entre el morrut. És fàcil d'aplicar.
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Lluita Integrada
És el sistema emprat per aconseguir eradicar la plaga a Canàries o el protocol emprat a Sagunt.
No inclou només l'establiment de xarxes de paranys i els tractaments químics o biològics.
El SIG (Sistema d'Informació Geogràfica) és una eina imprescindible per lluitar contra el morrut.
També és imprescindible:
La informació i la relació amb els propietaris de palmeres.
La formació de jardiners i palmerers.
La comunicació per tots els medis.
L'establiment de protocols i procediments clars per a tothom.
Finalment i potser ara el més important:
La  promulgació  de  lleis  que  tinguin  com  objecte  l'eradicació  del  morrut,  doncs  els  plans
d'eradicació (no de control) que es facin a l'empara de les mateixes es poden subvencionar per la
UE.
Evidentment tot aquest darrer paràgraf només és possible si les administracions, a tots els nivells,
es prenen seriosament  la lluita contra el morrut i fan complir les lleis que elles mateixes promouen.
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