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Butlletí 21
FRUITERS. Controls fitosanitaris
de tardor
Quan s’acaba la recol·lecció s’ha de
donar per finalitzada la necessitat de protecció de la fruita. Fins que se’n formi de
nova, és a dir, fins la pròxima brotació, no cal
patir més pels tractaments preventius o
curatius.
Però la tardor haurà d’ésser una època
de “fer balanç” de la campanya, a fi i efecte
d’extreure’n conclusions que permetin millorar els resultats de la propera campanya. I
també, tenint en compte que la base
productiva (els arbres) resten al camp amb
una certa activitat, resultarà un període
apropiat per a fer aquells repassos que
puguin resultar convenients en la perspectiva
de deixar les parcel·les ben preparades de
cara a la nova collita.
En aquest sentit, hi ha una sèrie
d’intervencions que poden resultar molt útils,
si bé és cert que la majoria no són d’aplicació
general i no cal practicar-les en totes les
plantacions, sinò en aquelles que tinguin
algun problema de sanitat o de regulació. Les
podem resumir i classificar així:

Setembre - Octubre 2000
De la mateixa manera, mentre es mantinguin unes temperatures que superin els
12-14º C, es poden fer aplicacions dirigides
per a rebaixar els atacs d’algunes queres,
com la SÈSSIA.
En el cas de qualsevol altra plaga que
hagi constituït una problemàtica important,
consulteu-nos sobre si hi ha mitjans de lluita
eficaços en aquesta època.

2.- CONTROL DE DIVERSES MALALTIES:
Una de les afectacions més exteses
és l’anomenat “mal de coll”, produït normalment pel fong PHYTOPHTHORA, encara que
en algunes ocasions els símptomes d’una
vegetació deprimida poden correspondre a
altres causes, com una deficient afinitat entre
el patró i la varietat.
Malgrat que una bona pràctica en
aquestes situacions és la de fer alguna aplicació durant la primavera, els tractaments
amb ALERTE durant el mes de setembreoctubre resulten força interessants i són
alhora un bon sistema per a reduir els danys
ocassionats per les malalties d’origen bacterià (PSEUDOMONAS i ERWINIA).

1.- CONTROL D’ALGUNES PLAGUES:
Les que persisteixen d’una manera
més clara i més important en els arbres són:
§
§
§

POLL DE S. JOSÉ
PSIL·LA
QUERES

L’any passat el POLL era el problema
més general, mentre que aquest any ha estat
forta la infestació de PSIL·LA en els perers, i
encara que tan l’una com l’altra poden
esperar a l’hivern per a procurar les primeres
intervencions amb tractaments, també es
poden netejar força des d’ara amb combinacions d’OLI MINERAL i alguns insecticides
FOSFORATS.
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Així mateix, una bona prevenció contra
bactèries, fonamental en les plantacions de
pereres, comporta la realització de diversos
tractaments amb productes cúprics, especialment en el període de la caiguda de les
fulles. Aquests formulats a base de Coure
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són eficaços també contra els XANCRES en
les rames i el MOTEJAT.
En el nostre butlletí núm. 11 d’octubre de l’any passat, donàvem àmplia
informació sobre les diferents formulacions
cúpriques del catàleg d’Agro Mòdol , que van
des de les especials, com el QUINOLATE, a
les líquides, com el CUPROCOL i el
CUPROXI FLO.

3.- CONTROLS VEGETATIUS I DE LA
FERTILITZACIÓ:
En aquelles plantacions o rodals que
tenen un vigor excessiu, s'hi poden fer ara,
després de la collita, aplicacions amb reguladors per a re-equilibrar-les. En les pereres,
s'hi pot preveure un tractament amb
CYCOCEL EXTRA (*), i en tots els fruiters,
es pot usar CULTAR. Aquestes intervencions
afavoreixen una millor fructificació en la
propera campanya.
També es pot preveure una petita
aportació de quelats de ferro en aquelles
parcel·les on el control de la CLOROSI s'ha
revelat deficient, especialment en els casos
en que la brotació acostuma a produir-se en
males condicions i en els que la recuperació
de l'esgroguiment inicial resulta habitualment
difícil o car.
I, finalment, podrà ésser interessant
l'aportació d'una FERTILITZACIÓ raonable,
especialment nitrogenada, que deixi en els
arbres la provisió nutritiva suficient per a la
brotació, floració i quallat. En les finques on
es practica la fertirrigació, aquestes aportacions de post-collita ja estan normalment
recollides en el pla anual, però en les altres
situacions, i especialment quan s'ha registrat
una elevada producció, la recuperació del
nivell de reserves en els arbres, és un factor
fonamental.
(*) Tingueu en compte les noves disposicions de
la Unió Europea sobre la utilització del clormequat.

4.- CONTROL DE LES MALES HERBES:
En el cas de que les línies dels arbres
hagin quedat completament ocupades per
l'herba o si es produeixen pluges en la tardor
que fan aparèixer herbes noves, caldrà
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preveure un tractament que deixi neta aquesta zona. Les plantacions joves, per exemple,
són especialment sensibles a la competència
de les males herbes i en les finques ja
productives es donen moltes situacions de
predominància d'herbes com GRAM o MILLLLOCA, que cal controlar. Si les soques dels
arbres queden ben netes durant la tardor i
l'hivern, es reforça l'estat sanitari de la zona
del coll i de l'empelt.
Disposem d'una gamma d'herbicides
molt extensa, que cobreix pràcticament totes
les necessitats i que pot solucionar qualsevol
situació particular: des dels productes amb
acció de contacte, com GRAMOXONE PLUS
o PARATEX, als d'actuació més complexa
com FINALE, o als sistèmics com SABLE,
TOUCHDOWN, etc. Consulteu-nos, si voleu
disposar d'una informació personalitzada.

5.- CONCLUSIÓ:
Hem exposat una sèrie de punts que
creiem interessants revisar i, si cal, decidir
alguna de les intervencions fitosanitàries,
fertilitzants o correctores que hem comentat
breument.
Des d'Agro Mòdol us podem ajudar a
prendre les decisions més correctes. Consulteu-nos sempre que ho cregueu convenient.

V Jornada Frutícola de l’IRTA a
Mollerussa
Els dies 26 i 27 d’octubre l’Estació
Experimental de Lleida organitza la trobada
anual sobre fruticultura a la finca de
Mollerussa. És una bona oportunitat per a
que productors, tècnics i cases comercials
puguem compartir les últimes novetats sobre
els assajos que s’estan fent i els resultats
que s’estant obtenint.
Aquest any, a més, i haurà la
presentació del llibre VARIETATS DE
POMERA, que ha estat confeccionat
conjuntament per l’Estació de Lleida i la de
Mas Badia.
El dia 26 la Jornada serà en llengua
catalana i el dia 27 en castellà.

Agro Mòdol S.A. hi estarà representat
amb algunes de les seves cases comercials.
Us hi esperem.
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