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INTRODUCCIÓ
Arran dels problemes de tetranlquids (äcars fitófags) sorgits

en els avellaners de Tarragona com a conseqüencia dels
tractaments aeris fets amb Deltametrina (un dels pocs insecti-
cides amb eficäcia demostrada) pel Servei de Protecci6 dels Vege-
tals per Iluitar contra el barrinador de la fusta Zeuzera pyrina
L. (Lep. Cossidae), es va iniciar un estudi de l'acarofauna
fitófaga (tetranlquids i tenuipAlpids) i depredadora (fitoséids i
estigmdids) de l'avellaner. Un dels aspectes d'aquet estudi ha
estat la determinació de la distribució dels diferents tipus
d'Acars a la planta, per tal de conèixer els llocs on es loca-
litzen. Es pretén aixi obtenir informació d'alguns aspectes bio-
légics,	 com localització preferencial	 i canvis estacionals
d'häbitat,	 i també millorar la precisi6 dels métodes de mostreig
de les diverses espdcies d'Acars.

En primer lloc, es diferencien a la lupa binocular els icars
trobats a l'anvers ì revers de les fulles durant l'època vegeta-
tiva, per tal de saber si, com en altres fruiters, existeixen
espécies més freqüents a una de les dues cares, i a més si
aquesta preferdncla varia al llarg del temps (JEPSON i al 1975,
HELLE I SABELLIS 1985, GARCIA-MARI i al 1987).

En segon lloc, es separen les fulles recollides de l'interior
i exterior de la copa de l'arbre, per comparar-les i veure si
existeixen algunes diferències, o bé,	 si es poden recollir les
fulles indiferentment d'un lloc a l'altre. Doncs en alguns
conreus la localitzaci6 dels äcars fit6fags i com a conseqüència
la dels depredadors no és homogAnia i mostren preferencia per
zones concretes (BAILLOD i al 1979, 1980; LAFFI 1982; GARCIA-MARI
i al 1987).

MATERIAL I MÈTODES
Les dades d'aquest treball procedeixen de mostrejos a 7

finques durant l'època vegetativa de 1985. En 6 d'elles s'agafä
una mostra de cadascuna, mentre que a la resta es realitzä una
experidncia de plaguicides recollint mostres de 24 parcel.les.
Aixi s'estudià un total de 30 parcel.les.

De cada una de les 6 finques primeres s'agafen 60 fulles de
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l'interior de .l'avellaner i 60 de l'exterior en cada mostreig. La
cadg ncia dels mostrejos és de 14 dies, excepte en els mesos de
juliol i agost que és de 7 dies.

En canvi, de la finca amb 24 parcel.les es recullen només 60
fulles en cada mostreig, ja que els avellaners sán massa petits
per poder diferenciar interior i exterior. La cadència d'aquests
mostrejos és de 14 dies.

La localització dels äcars a l'envers i revers de les fulles
es realitza per observació a la lupa binocular de les dues careo
de la fulla en 10 de les 60 fulles recollides en cada mostreig
per cada parcel.la. Es diferencien les espècies de tetraniquids
següents : Tetranycopsis horridus (Canestrini i Fanzago) i Panony-'
chus ulmi (Koch), les quals es poden recondixer simplement a la
lupa, centre que Tetranychus urticae Koch i Eotetranychus ca z-pi-
ni caz-pm! (Oudemans) es consideren juntes, ja que cal fer prepa-
racions microscópiques per poder-les distingir. Els altres ácaro
es separen en families de fitos g ids, estigm g ids i tenuipälpids,
dones a la lupa no es poden diferenciar les seves esp g cies. De
totes elles es separen els ous i formes m g bils excepte dels
estigmg ids, dels quals gaireb g no hem trobat ous. Per cada fulla
s'anota el n° d'ous i	 formes mòbils de les families i espgcies
citades, trobades a l'anvcrs i al revers de la fulla.

Per comparar les fulles de 	 l'interior i l'exterior 	 de
l'avellaner s'empren les 60 fulles, tant les 10 mirades en
observació directa a la lupa com les 50 restants posades a
l'embut de Berlese per extreure'n els ácaro. Els ácaro trobats
pels 2 métodos es sumen, degut a l'existència d'una relaci6 li-
neal significativa entre el m g tode d'observació directa i de
l'embut de Borles° (VILLARONCA I CARCIA-MARI 1986). Es diferen-
cian el n° total de fitos g ids i de tetraniquids.

RESULTATS I DISCUSSIÓ
En la taula 1 es presenten els resultats referents a la loca-

lització dels ácaro, a l'anvers i revers de les fulles d'avella-
ner. En aquesta taula no es separen el nombre d'individus trobats
cada mes, dones en general es canté constant al llarg de l'época
vegetativa, i si en algun cas és diferent ja s'esmenta en el
text.

Tipus d'acars	 Total en 1730 fulles	 1 de formes a
anvers	 revers

Fiteseids:formes sibil;	 2.323
ous Fitoséids	 243
T. horridul: formes mábils	 418
ous T. hdrridus	 1.196
P. alzi: formes m6bils	 152
ous P. ul:i	 1.004
T.urticae o E.carpini carpini: formes móbils 	 723
Ous T.urticae o Larpini carpini	 173
Tenuipälpids: forme: lábil;	 271
0113 Tenuipalpide	 296
Estigeids	 223

TAULA 1: Comparació dels ous i formes móbils trobats a l'anvers i
al revers de les fulles de l'avellaner segons l'espécie o familia
d'äcars.
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Els ous formes mobils de fitiséids es troben majoritáriament
en el revers de les fulles, caràcter encara més accentuat pels
ous. JEPPSON i al (1975) també han observat aquesta localització
en altres fruiters i creuen que aquesta conducta pot suposar un
desavantage per trobar determinades espécies fitörfagues, que
estan a les dues cares de la fulla o sobretot a la part superior.

Les formes mòbils dels tetraniquids T.horridus i P.ulet sön
més nombroses en el revers de les fulles (60% ), encara que
l'anvers també s'hi presenten de forma considerable (40% ). Només
T. horridus es troba més a l'anvers al mes de juny. Respecte als
ous d'aquestes dues espécies s'observa justament el contrari que
per les formes möbils, aixi que es presenten de forma més
important a l'anvers de les fulles. La raó d'aquesta diferAncia
es basa en el fet que les femelles adultes de les dues espècies,
que realitzen la posta d'ous,es troben de preferAncia a l'anvers,
mentre que la resta de formes mdbils es localitzen principalment
a la superficie inferior de les fulles (JEPPSON i al, 1975; HELLE
I SABELLIS, 1985).

Els ous i les formes móbils de T.urttcae i E. carptni carpint
es troben principalment en el revers de les fulles a on hi solen
formar colònies. No s'han pogut estudiar aquestes dues espAcies
per separat, ja que es presenten barrejades i no es poden
distingir a la lupa binocular en observació directa, sinó que cal
fer preparacions. Segons JEPPSON i al (1975) T. urticae prefereix
colonitzar i pondre ous a la cara superior de les fulles d'algu-
nes plantes i en la inferior en d'altres; en canvi, HELLE I SABE-
LLIS (1985) i GARCIA-MARI i al (1987) esmenten que es troba tipi-
cament en la cara inferior,mentre que tots aquests autors afirmen
que si la densitat és alta, es presenta en las 2 cares.

Segons JEPPSON i al(1975) i HELLEN I SABELLIS (1985) E.carpi-
ni carpini viu principalment en el revers de les fulles formant
petites colönies.

Els ous i formes móbils de tenuipälpids, sobretot Brevipalpus
obovatus Donnadieu espäcie Inés nombrosa a l'avellaner (VILLARONGA
I FERRAGUT 1986) es presenten majoritäriament al revers de les
fulles, excepto les formes möbils durant el mes de juliol, les
quals són més nombrases a l'anvers. Aquesta localització també es
compartida per JEPPSON i al (1975), que esmenten que B. obovatus
s'alimenta a la cara inferior de les fulles d'altres fruiters.

FITOSEIDS TETRANIQUIDS

Total	 de

fitoeeids

%	 d'ecars al Total	 de

tetranIquids

d'acars al

exterior interior emterior interior

MA18 256 70 30 52 21 74

JUNO 668 44 56 228 50 50
JULIOL 1.524 50 50 935 41 59

ASOST 2.168 58 42 1.852 37 63

SETEMBRE 2.516 52 48 1.055 43 57

OCTUBRE 402 48 52 200 34 66

NOVEMBRE 996 44 56 359 39 61

DESEMBRE 261 52 48 90 43 57

TOTAL 8.791 52 48 4.770 40 60

TAULA 2: Variació al llarg de l'any de la proporció d'Acars a les
fulles de l'exterior a l'interior de l'arbre d'avellaner. Dades
corresponents a un total de 100 mostrejos, cada un de 120 fulles
60 de l'exterior i 60 de l'interior de la copa de l'arbre.
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Els estigmäids, principalment Zetzellta malt (Ewing), espé-
cie més important a l'avellaner (VILLARONGA I FARRAGUT 1986), es
troben majoritáriament al revers de les fulles; també HELLE I
SABELLIS (1985) observen aquesta localització.

En la talula 2 es presenten els resultats referents al nombre
total de fitiséids i tetraniquids trobats a l'exterior i interior
de l'avellaner durant els diferents mesos i els seus procen-
tatges.

Els fitos g ids al mes de maig sén més nombrosos a l'exterior
de l'avellaner (70 % ), mentre que durant els altres mesos es lo-
calitzen de forma semblant tan a l'exterior con a l'interior.
Aquest fet sembla indicar una possible difusió dels fitos g ids de
l'exterior cap a l'interior, degut a la seva nombrosa presgncia
en els badocs (gemes atrofiades per Phytoptus avellanae L.)

(Acars: Eriophyidae) durant els mesos de marc i abril. Els badocs
solen estar repartits sobretot per la zona externa de l'avellaner
i a mesura que s'obren i s'assequen, els fitos g ids en marxen
explicant le seva aparició a les fulles de la zona externa de
l'avellaner. També a mesura que els eri g fids van migrant dels
badocs, els fitos g ids es queden sense aliment i llavors sembla
que es van dirigint cap a l'interior de l'avellaner en busca dels
tetranlquids, que hi comencen a reproduir-se i els hi serviran de
preses. Aix1 els fitos g ids es van repartint cap a l'interior en
busca d'aliment fins a igualar-se aproximadament la seva distri-
buci6, ja que els tetraniquids al seu torn, pasen de l'interior
cap l'exterior per la mateixa época. Aquesta dispersió dels

fitosg ids de l'exterior a l'interior té lloc entre maig y juny,
mentre que la resta del periodo vegetatiu els fitoséids es troben
en general de forma semblant per tot l'arbre, resultant en total
que un 52 % estan a l'exterior i un 40 % a l'interior.

En canvi, pel que fa als tetranIquids existeix una tendgncia,
que es manté durant tots els mesos excepte al juny, de ser més
nombrosos a l'interior de l'avellaner que a l'exterior. Aix8 es
pot comprovar en el resultat total segons el qual un 40 % dels
tetraniquids es troben a l'exterior i el 60 % a l'interior.
Aquesta tendg ncia és més accentuada pel mes de maig (79 % a l'in-
terior) i s'ha observat en moltes finques en les quals es
manifesten atacs d'aranya,ja que aquests solen començar en el seu
interior i després es van estenent per tot l'avellaner. Aquest
fet es degut a que la majoria de les femelles hivernants de
T. urticae i E. carptni carpini (esp g cies més importants en l'a-
vellaner) es troben a les esquerdes de la fusta vella, a sota de
les escames de les gemes o a les males herbes, si n'hi ha, i per
aquest motiu l'interior de l'avellaner, a on la fusta és vella,
es colonitza primer.

Segons BAILLOD i al (1980) T. urttcae també es localitza de
forma més nombrosa al centre de la pomera. Aquesta espécie es
troba a les fulles joves de l'eltima brostada, per g quan els
atacs són forts, Ilavors es presenten en tot de fulles
(GARCIA-MARI i al 1987).

Altres espécies de tetranlquids també mostren determinades
preferdncies en la seva localitzaciö. Aixl la l generació de

E. carptnt vItts (Oudemans) invadix les fulles de la vinya
tocant a la fusta vella, i després es va estenent per tot el
cep, encara que sempre les fulles més properes a la fusta valla

s6n les més atacadas (LAFFI 1982).
En la pomera P. ulmt es presenta principalment en el terç in-

ferior dels brots de l'any a la primavera, mentre que a l'estiu
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es troba més al terç del mig (BAILLOD i al 1980). Aquesta
distribucid també es dóna a la vinya, aixl a la primavera les se-
ves poblacions es presenten a l'estrat inferior, a l'estiu el
mäxim és a l'estrat mitjä i a finals de temporada el mitjà i
superior (BAILLOD i al 1979).
Una altra especie, Panonychus citri (McGregor) trobada als
cltrics de la zona valenciana (GARCIA-MARI i al 1983) viu prefe-
rentment en les fulles ben desenvolupades de I'dltima brostada i
sol desenvolupar-se per tant a les fulles sorgides de les
brostades d'estiu i tardor (GARCIA-MARI i al 1983).

CONCLUSIONS
Els äcars fitedags i depredadors de l'avellanar es localitzen

de forma diferent a l'anvers i revers de les fulles. Els ous i
formes mòbils de fitosdids, de T. urticae i E. carpinicarpint,de
tenuipälpids i formes mòbils d'estigmeids es troben
majoritäriament en el revers de les fulles. Les formes mòbils de
T. horridus i P. ulmi tenen preferencia pel revers (SO % ), paré
es presenten de forma considerable a l'anvers (40 % ),degut a que
les femelles de les 2 especies mostren una forta preferencia per
fer la posta a l'anvers de la fulla, sobretot per T. horridus (80
% d'ous a l'anvers).

La distribució dels fitoseids a l'interior i exterior de l'a-
vellaner és semblant, excepte pel mes de maig que se'n troben mes
a l'exterior, possiblement degut a una dispersió de l'exterior
cap a l'interior. En canvi, pels tetraniquids existeix una
tendencia general a ser més nombrosos a l'interior, sobretot al
maig, indicant una colonització de l'interior cap a l'exterior.

Els resultats obtinguts indiquen que	 en els estudis de
dinämica poblacional es poden recollir mostres agafant
indiferentment fulles de l'interior i exterior, perd sempre dels
2 típus. Ara be, per establir el llindar de tractament contra els
tetraniquids sí que cal diferenciar l'interior de l'exterior.

AGRA1MENTS
Volem fer constar el nostre agraiment al Servei de Protecció

dels Vegetals de Tarragona pel seu recolzament en la realització
d'aquest treball; aixi com tambe a la Cätedra d'Entomologia Agrl-
cola de l'Escola Técnica Superior d'Enginyers Agrònoms de Valen-
cia, per la seva valuosa col.laboració.
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