
                            

                   SECCIÓ AGRÍCOLA    
                                                                                                 Circu lar nº 07   05/10/2017 

 
 
101486 

 

RIBES VIDAL, JOSEP 

PZ/ESCOLES, S/N 

25175  SARROCA   

DUN 2018 - NOVETATS  
 

Les explotacions de més de 15 ha de terra campa han de comptar amb un 5% de 
superfície d’interès ecològic (SIE). De cara a la DUN 2018, computaran com a SIE: 
 
GUARET:  
 

• durant 6 mesos consecutius entre l’1 de gener i el 30 de setembre.  
• durant aquest període queda prohibit aplicar productes fitosanitaris. 

 
CULTIUS FIXADORS DE NITROGEN (CFN):  
 

• són lleguminoses per a gra o farratge, com ara alfals, veces, pèsol, etc.  
• es permeten barreges de CFN amb cultius no fixadors (per exemple, veça-

civada) si la lleguminosa és predominant (més del 50%).  
• els CFN es mantindran al camp almenys fins a floració. 
• es prohibeix l’ús de productes fitosanitaris en CFN que es computin com a 

SIE, des de la tardor de 2017 fins a finalitzar la collita.  
• està permès l’ús de fertilitzants químics, orgànics o inorgànics. 
• un recinte de CFN no es podrà dedicar a guaret l’any següent. En canvi, sí 

que es pot repetir un CFN darrere un CFN.  
 
A la sol·licitud de la DUN 2018, s’haurà de signar una declaració responsable en la 
que hi consti que es coneix la prohibició de l’ús de productes fitosanitaris en 
aquestes SIE. 
 

VARIETATS DE CEREALS D’HIVERN, PÈSOL I COLZA 
 

En base a la nostra experiència i als resultats d’assajos tècnics i varietals, es 
recomanen les següents varietats de cereal d’hivern: 
 

CULTIU REGADIU SECÀ 

ORDI Gustav, Scrabble, 
Cristhopher 

Gustav 

BLAT 
Garcia, Rimbaud, 

Alhambra, Cosmic, 
Nemo, Soissons 

Nudel, Soissons 

PÈSOL Audit, Furious Audit, Furious 

COLZA Diffussion, Es Hydromel Diffussion, Es Hydromel 

 
 
 



 
 

HERBICIDA PREEMERGÈNCIA EN COLZA 
 

En preemergència o postemergència precoç, es pot aplicar: 
 

JUSTIFICACIÓ 
NOM MATÈRIA 

ACTIVA 
DOSI PER 

COMERCIAL  ha 

Males herbes FA i FE RAPSAN Metazacloro 50% 2 L 

 
 

NITRATS AL SÒL EN POSTCOLLITA DE PANÍS 
 

POSTCOLLITA DE PANÍS: Valors superiors a 45 ppm de nitrogen nítric al sòl durant 
els 30 dies posteriors a la collita del panís indiquen sobrefertilització (Decret 
136/2009). Els socis que ho desitgin poden fer, gratuïtament, una anàlisi de 
nitrats al sòl després de la collita del panís per comprovar si s’ha sobrefertilitzat, i 
en aquest cas, ajustar les dosis de cara al cultiu de panís de l’any següent. 
 

ADOBAT DEL CEREAL D’HIVERN  
 

Per ajustar l’adobat de fons del cereal d’hivern, es recomana fer un anàlisi de NPK 
al sòl. Si no se’n disposa, es recomana genèricament aplicar uns 250-300 kg/jornal 

(500-700 kg/ha) de 10-10-20. L’anàlisi de nitrats al sòl que ofereix gratuïtament 
Cooperativa d’Ivars està disponible per a tots els socis, tot i que es recomana fer-lo 
uns quants dies abans d’aplicar l’adobat de cobertora del cereal. 
 

MOSCA DE L’OLIVERA 
 

En cas de presència, es pot tractar amb alguns dels següents productes: 
 

NOM MATÈRIA DOSI PER TS 
COMERCIAL ACTIVA  1000 L (dies) 

PERFEKTHION Dimetoat 40% 150 cc 60 

IMIDAN WP Fosmet 50% 150 g 21 

SUPER DELTA Deltametrin 2,5% 500 cc 3 

 
 

PHYTOPHTORA I BACTERIOSI EN FRUITERS DE LLAVOR         
 

En postcollita de fruiters de llavor es recomana aplicar Fosetil-Al per prevenir 
atacs de phytophtora i foc bacterià. 
 

NOM MATÈRIA DOSI PER 
COMERCIAL ACTIVA  1000 L 

ALIETTE, ALFIL, ... Fosetil-Al 80% 2,5 kg 

 
 

Serveis Tècnics. Secció Agrícola. 
Rafael Pina 607 193 239 * Mar Ribalta 652 095 917 * Sebastian Cela 663 708 753 

 
 

 


