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«En todos los huertos de na-
ranjos hay trips», asegura Ferran
García. Se trata de un insecto que
existe en todo el mundo y que
vive en las flores, donde se ali-
menta, pero que sólo en algunos
casos muy concretos produce
daños en la fruta. En España, en
2007, se detectó el primer sínto-
ma de esta plaga en un huerto de
naranjos del Forn de Carrascosa,
en Alzira. «La larva se refugia en
el cáliz de la flor y cuando la fru-
ta alcanza el tamaño de un gar-
banzo, comienza a morderla y
crea un anillo oscuro alrededor
del pezón», describe García, pro-
fesor de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería Agronómica y
del Medio Natural de la Univer-
sitat Politècnica de València
(UPV). Se trata, añade, «de un
daño cosmético, que no afecta al
interior de la fruta», pero que en
el caso de la Ribera y la Safor,
donde la plaga tiene más inci-
dencia, daña cerca del 30 % de la
cosecha. «Comercialmente hace
mucho daño, porque esa fruta no
se puede vender en fresco», des-
taca.

Naranjas de maduración tardía
A raíz de esta primera manifesta-
ción de la plaga del trips Pezoth-
rips kellyanus, el suecano Ferran
García y la valenciana Cristina
Navarro, ambos investigadores
del Instituto Agroforestal Medi-
terráneo de la UPV, comenzaron
a estudiar la plaga y sus depreda-
dores. El trips que daña los na-

ranjales valencianos es el mismo
que también atacó campos de
naranjos en Italia y Grecia años
atrás y en Australia hace una dé-
cada. En España, las comarcas de
la Ribera y la Safor son las más
perjudicadas, concretamente las
zonas de la Ribera Baixa y la Vall-
digna, donde los daños alcanzan
el 30 % de la fruta. También en la
Marina Alta se han encontrado
casos, aunque menores. Según
García, «entre el 5 y el 6 % de toda

la naranja valenciana tiene el ani-
llo característico del trips».

Sólo afecta a la naranja, no a las
clementinas ni las mandarinas. Y
se ceba más con las naranjas de
maduración tardía: «Donde se
mezclan en el árbol flor y fruta tie-
ne más incidencia, porque se re-
fugia en la fruta y pasa a la flor y
esto favorece su presencia», ex-
plica García. Esto, dice, podría ex-
plicar el porqué de su relevancia
en la Ribera y la Safor, donde va-

riedades de maduración tardía
como la Valencia Late son ma-
yoritarias. «Incidirán varios fac-
tores al mismo tiempo. es algo
que aún estamos estudiando». 

Depredadores en la tierra
Desde 2008, los dos investigado-
res han estado observando el
comportamiento de estos trips
en campos de Alzira (Forn de Ca-
rrascosa), Polinyà de Xúquer y
Riola. En este tiempo han descu-

bierto que no existen depreda-
dores por el aire de los trips y han
comprobado experimentalmen-
te que en aquellos campos con
más materia orgánica en el sue-
lo, hay menos trips. «Una fase del
desarrollo del insecto es en tierra,
cuando está en la fase de pupa,
así que investigamos si existían
organismos depredadores que
podían comerse la pupa». Y sí:
existen ácaros depredadores que
se encuentran de forma natural
en los campos pero que si la ma-
teria orgánica es alta crecen más
y hay menos trips. Por tanto, con-
cluye, «existe relación directa en-
tre la mayor presencia de este
ácaro en la tierra y la menor de
trips en el cítrico».
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A más estiércol, menos trips
Investigadores de la UPV demuestran el potencial de los ácaros que proliferan en el gusano en tierra

contra la plaga de trips en los cítricos, que arruina cerca del 30 % de la cosecha en la Ribera y la Safor


«Estos ácaros podrían constituir
una alternativa a los productos quí-
micos que se usan actualmente»,
considera Ferran García. Hoy por
hoy, asegura, casi todos los labra-
dores realizan tratamientos con in-
secticidas químicos contra la plaga
de trips. La presencia de ácaros
Gaeolaelaps aculeifer en la tierra
reduce, como han comprobado, el
número de trips en la fruta. El apor-
te de estiércol a los campos activa
la aparición de este ácaro, al tiem-
po que resulta beneficioso para la
tierra, señala García. Los investiga-
dores iniciarán en breve una nueva
investigación basada en la suelta de
estos ácaros en los campos. Preci-
samente, la empresa belga Biobest
Belgium NV, que ha colaborado en
el estudio de la UPV junto con la
Universidad de Navarra, comerciali-
za este tipo de ácaros como lucha
biológica contra los trips. T. J.ALZIRA



Alternativa a los
insecticidas químicos

TRATAMIENTO BIOLÓGICO

esponsabilitat en les decisions,
responsabilitats per les conse-
qüències. Exigibles. Ha estat una
setmana dura. Espessa. Amb dos

temes greus sobre la taula. Bé, un sobre la
taula i l’altre al carrer. Al començament, el go-
vern i l’oposició seien a La Moncloa per tro-
bar algun tipus d’eixida al drama dels desno-
naments. Espentats per dos suïcidis. Com so-
vint, la mort guia el camí de la solució de les
causes que la provocaren. Però quines cau-
ses? A la meitat, una vaga general. Convoca-
da pels que protesten per tot i no aporten so-
lucions de res. Justificada per la greu situació
laboral i social a la qual s’havia arribat. Però
per quines causes? D’antuvi per l’arribada
d’una crisi econòmica global, la qual uns no
la veieren vindre; quan arribà, en negaren l’e-
xistència, i després, enmig del tsunami, no
saberen trampejar el temporal. Eixa és la res-

ponsabilitat d’aquell govern socialista. No fer
res, aleshores, per ajudar a eixir de l’amargor,
esperant miserablement que tot se n’anara  a
fer punyetes per a així arribar més fàcil al po-
der, és la responsabilitat del PP. Ara, el seu go-
vern ha de ballar al so de la música qui li ma-
nen els qui manen. I ho ha de fer des de la
profunditat de les corbes estadístiques. Des
de la freda soledat de la revenja. Davant la
crua realitat inimaginable. I això que hi va ha-
ver un moment en el qual, tots junts, hague-
ren pogut trobar millor l’eixida. Ara la situa-
ció és tan greu que, fins i tot, s’ha apagat la
llum del final del túnel. D’eixa manca d’esforç
conjunt, de no haver lluitat tots a una, la his-
tòria d’Espanya els demanarà responsabili-
tats algun dia. Ara, li les demanen al PP. Tots!
Amb indignació, els qui pateixen els retalls de
salaris i de prestacions socials i, amb molt de
morro i, com  enfadats, els del PSOE, que són
els responsables inicials de la catàstrofe i del
seu agreujament per haver confós el caríssim
Estat del benestar (que calia pagar) amb el
manà bíblic (que queia del cel debades).

Una de les repercussions d’aquella quime-
ra és la tragèdia dels desnonaments per im-
pagament de les hipoteques. Durant aquells
anys de deliri col·lectiu els bancs prestaren
diners per tot arreu a tothom. En quantitat
per a pagar el total de la vivenda i que, a més
a més, donava per a un cotxe nou. A un inte-

rès de Walt Disney! D’aquelles frivolitats pro-
venen aquestes penúries. A la banca, que per
llei té el dret de reclamar els diners que va
deixar i el poder del desnonament contra qui
no li’ls torne, caldria exigir-li algun tipus de
responsabilitat per haver donat diners irres-
ponsablement. Sembla una immoralitat que
no li coste res el desastre que ella ajudà a fo-
mentar i que, a més a més, puga ser rescatada
si té problemes. Mentrestant, ens roben el cor
les imatges de famílies en el carrer, a les por-
tes de sa casa,  amb les pertinències esparses
per la vorera. Però ells tampoc no estan lliu-
res de responsabilitats: la de no fer bé, en el
seu moment, les restes o les sumes; la de no
prevenir les inclemències de futur; la de no
haver sospesat les possibilitats reals de poder
fer front als pagaments durant tants anys.
Ara, amb moratòries o no, hauran de pagar i
han de fer-ho perquè és de llei (és il·legal no
complir un contracte); han de fer-ho perquè
és de justícia (seria un greuge comparatiu
amb tots aquells que feren be els càlculs pre-
venint les possibles adversitats i, amb sacrifi-
ci, compleixen els contractes); han de fer-ho
perquè la imatge de república babanera que
donaríem al mon, com a país que no paga,
agreujaria molt més la que ja estem donant
(miren si no la prima de risc amb la qual ens
castiguen els mercats, perquè no se’n refien i
els interessos amb els quals ens presten els
diners).

L’altre tema de la setmana és el de la vaga
general convocada pels sindicats. La tercera
en dos anys. He de reconèixer l’escassa sim-

patia que sent per les maneres dels senyors
Ignacio Fernández Toxo i Cándido Méndez.
Els sindicats que dirigeixen estigueren callats
els primers anys del govern de Rodríguez
Zapatero. Mentre l’enfonsàvem en l’abisme.
Muts! Quan cap el final del seu mandat,
aquell president, obligat pels qui podien, féu
una reforma laboral, aquests individus li
muntaren, en uns dies, una vaga general que
fou un estrepitós fracàs. Com a represàlia, su-
pose, es féu públic, a través dels mitjans de
comunicació, que Comissions Obreres i
l’UGT rebien, tots els anys, cadascuna d’elles,
25.000 milions de les antigues pessetes i, a
més a més, es va publicar, per primera vega-
da, la xifra d’alliberats sindicals que hi havia a
Espanya, uns 200.000. Ni el fracàs d’aquella
vaga ni el coneixement d’aquestes xifres d’es-
càndol (que, passats dos anys, encara no han
negat), els va traure fora de les secretaries ge-
nerals. Responsabilitat de qui? Després
n’han convocat dues més. L’última, dimecres
passat, amb pareguts resultats, decebedors,
pels sindicats (la de març, va ser per a anar-
se’n ja a sa casa). Tres sonats fracassos i ells
sense dimitir. Ni en la més modesta comissió
fallera tindrien, estes persones fracasades,
cap càrrec de responsabilitat.

El que sí ha donat mostres de maduresa és
el poble pla, el qui pateix les retallades dels
sous i de l’estat del benestar. Dimecres, va
acudir al treball en l’horari laboral (defugint
la vaga estèril), i a la nit va eixir al carrer a
mostrar el seu malestar i descontent. Pacífi-
cament. Responsablement! 
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Anem fent!

La investigadora Cristina Navarro durante un muestreo en un campo. LEVANTE-EMV


