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AV/CATALUNYA, 95 

25250  BELLPUIG   
 

TRACTAMENTS CAIGUDA DE FULLA – FRUITERS LLAVOR: 
 

 
 

TRACTAMENT AMB COMPOSTOS CÚPRICS 
 
La caiguda fisiològica de les fulles produeix petites ferides que poden ser una via 

d’entrada dins la planta d’algunes malalties i bactèries.  

En el cas de fruiters d’os i ametller, fusicoccum, monilia, cribat, arrufat, roia, 

cytospora i xantomones (taca bacteriana). En el cas de fruiters de llavor, 

motejat, roia, septoria, stemphylium i  foc bacterià. 

Per tant es recomana fer un o dos tractaments amb COURES  durant la caiguda 

de la fulla, el primer al 50% i el segon al 100% de fulles caigudes. En el cas de fer 

un sol tractament és millor al 75% de fulla caiguda. 

S’aconsella també fer aplicacions de BOR 21% durant la parada hivernal per 

enduriment de borrons. 

 

NOM COMERCIAL MATÈRIA ACTIVA DOSI PER ha 

CALDO BORDOLES  
COBRE KEY – MICRORAM 

COBRE NORDOX 

Sulfat cuprocàlcic 20% 
Oxiclorur de coure 50% 

Òxid cuprós 75% 

0,375-1 Kg/hl 
0,3 %  
0,2 % 

 
 

 
         Stemphylium en perers                                           Mota en pomera 
 



 
 
TRACTAMENT AMB UREA EN FRUITERS DE LLAVOR 
 
Durant l’any 2018 hem tingut finques amb molts problemes de motejat en poma i 

Stemphylium i Septoria en pera. En totes aquestes finques aconsellem realitzar un 

tractament amb 50-100 Kg  per hectàrea d’urea cristal·litzada del 46%  

destinat a la ràpida descomposició de les fulles.  

 

Moment oportú de tractament:  
 

• En varietats que no presentin perill de fitotoxicitat, quan les fulles són 

mortes i comencen a caure. 

• En varietats sensibles, com ara les roges de pomera, quan han caigut almenys 

el 80% de les fulles, i en aquests cas cal dirigir el líquid polvoritzador al terra. 

 

És important, dirigir els broquets a la part baixa de l’arbres, per tal mullar,  

tant les fulles de l’arbre com les que ja són al terra. 

Per tal d’evitar corrosions, la urea s’aplicarà immediatament quan s’hagi dissolt, i 

un cop finalitzat el tractament, es netejarà a fons tota la maquinària, tractor 

inclòs. 

 
RECORDATORI ASSEGURANCES AGRÀRIES 
 

 
Els terminis per a la contractació d’assegurances agràries són els següents: 
 
 

CULTIU REG/SECÀ TERMINI COMENTARI 

Colza 

Secà 30/10/18 inclou sequera i fauna (conills) 

Regadiu 
20/12/18 inclou sequera i fauna (conills) 

primavera 2019 no inclou conills 

Cereal d’hivern, 
pèsol... 

Secà 20/12/18 inclou sequera i fauna (conills) 

Regadiu 
20/12/18 inclou sequera i fauna (conills) 

primavera 2019 no inclou conill 

Ametller Reg i secà 30/11/18 - 

Olivera Reg i secà 30/11/18 - 
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