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2 de febrer de 2022

TRACTAMENTS D’HIVERN FRUITERS D’OS
ESTADIS FENOLÒGICS
PRESSEGUER

AMETLLER

PRESSEGUER

Estadi B: Borró inflat

AMETLLER

Estadi C: Botó verd

Font: UdL

A partir de l’estadi B-C les plantacions de presseguer, nectarina i ametller són molt
sensibles a Monilia, Arrufat,Cribat, Fussicocum i Xantomones. Es recomana fer
un tractament preventiu amb compostos de coure

TRACTAMENTS D’HIVERN FRUITERS DE LLAVOR
ESTADIS FENOLÒGICS
PERER

POMERA

Estadi B:Comença inflar-se

PERER

POMERA

Estadi C: Gemma inflada

PERER

POMERA

Estadi C3: Orella de ratolí

Font: UdL

Es recomana fer un tractament preventiu amb compostos de coure en estadi B-C per
tal de prevenir Foc Bactèria, Pseudomones i diverses malalties.
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PERERA: PSIL.LA
Tractament per tal de dificultar la posta de les femelles hivernants i reduir la població
de psil·la
No es pot barrejar amb el tractament de coure

MATÈRIA
ACTIVA

NOM
COMERCIAL

DOSI DE
REGISTRE PER
1000 L

Caolin 95%

SURROUND

25 Kg

MOTIU

COMENTARI

Fer dos tractaments
espaiats 8 dies un de
l’altre
Posta de psil.la

POLL DE SAN JOSÉ
En finques amb problemes es recomana el següent tractament:

MATÈRIA ACTIVA

NOM
COMERCIAL

Oli de parafina 81,7%
+
Piriproxifen 10%

OVITEX,
LAINCOIL, ...
+
ATOMINAL,
ALAZIN

DOSI DE
REGISTRE PER
1000 L

POLL DE
ST. JOSEP

COMENTARI
Estadi B fins a E (botó rosa)

1L
+
0.5 L

Es pot afegir el tractament amb Coure

QUELATS
Finques amb problemes de clorosis es recomana fer una aportació de 3-5 Kg/jornal
de quelat de qualitat.
Es pot afegir un activador d’arrels o un adob ric amb microelements.
En perera, per la varietat Abate Fetel, és un tractament importat per aconseguir un
bon quallat.
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ADOBAT DE COBERTORA EN CEREAL D’HIVERN
Cal recordar que els límits màxims de nitrogen, per reg i per secà, que marca el
Decret 153/2019 són els que es mostren a la taula següent:
Límits màxims de nitrogen (kg N/ha)
Cultiu

Secà/Reg

Blat, Ordi

N total

N fertilitzant

N fertilitzant

orgànic (Purí, fem)

mineral

Secà

170

170

120

Reg

210

170

150

Per ajustar la quantitat i el tipus d’adob a aportar en cobertora del cereal d’hivern
es recomana fer analítiques de sòls i tenir en compte la quantitat d’adob (orgànic o
mineral) què s’ha aportat en fons. Es plantegen diferents exemples.
EXEMPLE 1
Si en fons heu aplicat 450 kg/ha (200 kg/jornal) de barreja 7-7-14 (22,5 UFN/ha),
en cobertora no podreu superar les 127,5 UFN/ha (150 UFN - 22,5 UFN). Això equival
a aplicar 490 kg/ha (215 kg/jornal) de Nitrosulfat del 26%. En total haureu aplicat
150 unitats fertilitzants de nitrogen mineral, que és el màxim que permet la
normativa actual.
EXEMPLE 2
Si en fons heu aplicat 170 UFN/ha de purí o de fem, que és el màxim que permet la
normativa, en cobertora no podreu superar les 40 UFN/ha d’adob mineral. Això
equival a aplicar 150 kg/ha de Nitrosulfat del 26% (67 kg/jornal). En total haureu
aplicat 210 unitats fertilitzants de nitrogen (orgànic + mineral), que és el màxim que
permet la normativa.
EXEMPLE 3
Si en fons heu aplicat 170 UFN/ha de purí o de fem, que és el màxim que permet la
normativa, i a més a més 230 kg/ha (100 kg/jornal) de barreja 7-7-14 (16 UFN/ha),
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en cobertora no podreu superar les 24 UFN/ha (210 UFN totals – 170 UFN d’orgànic
– 16 UFN mineral). Això equival a aplicar 90 kg/ha (40 kg/jornal) de
Nitrosulfat del 26%. En total haureu aplicat 210 unitats fertilitzants de nitrogen
(orgànic + mineral), que és el màxim que permet la normativa.
Recordem que facilitarà molt la feina de la DAN que s’apunti, d’una forma ordenada
i clara, les aplicacions de nitrogenats aplicats en les explotacions agrícoles.

RECORDATORI ASSEGURANÇA FRUITA
Es recorda que el període de contractació de l’assegurança d’explotació en fruiters,
línia 300, finalitza el proper 28 de febrer. Poseu-vos en contacte amb el servei
tècnic.
IMPORTANT:
Comproveu que esteu inscrits en una OPFH, si voleu aplicar aquet concepte en el
descompte de l’assegurança.

ServeisTècnics. Secció Agrícola.
Rafael Pina 607 193 239 * Mar Ribalta 652 095 917* Albert Alsina 637 897 570
Sebastian Cela 663 708 753* Maria Rosa Llombart 674325308

e-mail: info@coopivars.coop

www.coopivars.coop

@coopivars
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