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CONTROL DEL PUGÓ EN LA CARXOFA
Dins de les plagues que afecten el cultiu de la carxofa, hem de prestar especial atenció en estes
dates, atesa l’especial climatologia d’enguany, als atacs de pugó.
Entre els pugons que afecten la carxofa, ens trobem principalment les espècies següents:
•

Brachycaudus cardui (pugó verd del card): Les femelles són de color verd. Es desenvolupa
en la cara inferior de les fulles i en la base del capítol, formant colònies molt denses.
Apareix a la tardor i posteriorment a la primavera.

•

Ahis fabae (pugó negre de les faves): Els adults són de color negre mat, i les larves, de
color verdós, que posteriorment passen a tindre un color més fosc. Ataca inicialment les
fulles i després passa als capítols, depreciant-los.

Altres espècies de pugons que afecten el cultiu de la carxofa són: Capitophorus elaeagni,
Dysaphis cynarae (pugó verd de la carxofa) i Myzus persicae (pugó verd de la bresquillera).

Els danys per pugó són:
- Debilitament de les plantes, que en casos de forts atacs arriba a provocar-ne la mort.
- Secreció de melassa i posterior desenvolupament de fongs “fumagina” o “negreta”.
- Depreciació de capítols per la presència de plaga.

Per al control de pugons, convé tractar els primers focus que observem en la parcel·la.
Si la plaga està estesa, hem de fer un tractament generalitzat. Hi ha molta fauna
auxiliar que ens ajudarà en el control del pugó (coccinèl·lids, chrysopas, aphidoletes,
aphidius…), però és una plaga que es desenvolupa molt ràpidament i requerix
normalment intervenció. És important banyar bé la planta, intentant arribar al revés de
la fulla, que és on normalment està el pugó.
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Per a producció ecològica es poden utilitzar els productes autoritzats en l’annex II del
Reglament (CE) 889/2008, entre els quals estan azadirachtin, olis o sabó potàssic.

