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 Albercoquer
Durant l’estadi fenològic C-D s’hauria de fer el tractament prefloral pel control de
formes hivernals dels paràsits: Poll de San José, Cribat, Arrufat, etc, es recomana
tractar amb:
Estadi D

Comercial Química Massó S.A.

www.massoagro.com

Dpt. Desenvolupament i Marketing

®

IVENOL MASSO
+
COBRE NORDOX® 75 WG
+
SUMICIDIN® Extra

10 lts/1000 lts
2 kgs/1000 lts
300 cc/1000 lts

A les parcel·les i/o varietats sensibles on hi hagi
hagut problemes de Monilia es recomana fer un
tractament al període de obertura de flors amb algun
dels següents productes:

Estadi E

Estadi F

DACONIL® 50 SC
2,5 lts/1000 lts.
(Han de transcorre 15-20 dies respecte un tractament d’Oli)
o
IPRODIONA Massó
a
1 – 1,5 lts/1000 Lts
Es pot aprofitar algun d’aquests tractaments per incorporar-hi productes per afavorir el
quallat, tal com:
WELGRO® MAR Crema
150 a 250 cc/Hl
Efectuant entre 2 i 3 aplicacions durant el període de Floració – Quallat
1ª aplicació:
Inici de floració
2ª aplicació
Caiguda de Pètals
3ª aplicació:
10-20 dies mes tard

 Prunera i Cirerer

-Tractament Prefloral-

Durant l’estadi fenològic C-D s’hauria de fer el tractament prefloral pel control de
formes hivernals dels paràsits: Poll de San José, Pugons, Cribat, Arrufat, etc, es
recomana tractar amb:
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ATOMINAL® 10 EC
+
IVENOL® MASSÓ
+
COBRE NORDOX® 75 WG
+
AKIRA®

 Prunera

500 cc/1000 Lts
10 lts /1000 Lts
2 Kg/1000 Lts
500 grs/1000 Lts

-Tractament quallat-

En el cas de la Pruna es indispensable disposar de varietats pol·linitzants compatibles pel
quallat, hi contribueixen alguns tractaments foliars com ara:
WELGRO® MAR Crema

150 a 250 cc/Hl

Efectuant entre 2 i 3 aplicacions durant el període de Floració – Quallat
1ª aplicació:
Inici de floració
2ª aplicació
Caiguda de Pètals
3ª aplicació:
10-20 dies mes tard
Una altra alternativa per afavorir quallat seria tractar just abans de floració amb:
AMCOTONE®
60 grs/Hl
Es pot repetir el tractament al cap de 10-12 dies sempre i quan aquest sigui abans de
caiguda de pètals.

 Presseguer i Nectarina

-Tractaments preflorals -

Els tractaments contra pugó cal fer-los acuradament i tenir ben presents algunes
consideracions:
- No tractar mes tard del estadi C-D (es comença a veure la corol·la), i sobre tot
abans que els pugons puguin entrar dintre de les flors un cop es separin els sèpals.
- Cal utilitzar volums d’aigua adequats per tal de mullar i recobrir
perfectament tot el brancatge. Es recomana emprar al menys 1.000 lts d’aigua/Ha.
- Tractar quan no faci vent
-2-

Telf. Consultes 609 71 11 34
Dpt. Desenvolupament i Marketing

www.massoagro.com
Comercial Química Massó S.A.

Butlletí Informatiu de Tractaments
Nº 2

Febrer 2013

ATOMINAL® 10 EC

500 cc/1000 lts

+
IVENOL® MASSÓ
+
DANTOP® 50 WG
+
COBRE NORDOX® 75 WG
+
SUMICIDIN® Extra

10 lts/1000 lts
Estadi C

125 grs/1000 lts
Estadi D

2 Kgs/1000 lts
300 cc/1000 lts

En cas de varietats sensibles a oïdi o cendrosa (sobretot en Nectarina), fer un
tractament amb antioïdi específic com ara MASSOCUR® 12,5 EC a 500 cc/1000 lts.

 Aportació de quelats, correctors i fertilitzants
A principis del període vegetatiu és el moment d’iniciar les aplicacions de quelats i
correctors de carències, per tal de que l’arbre ho tingui a disposició quan comenci la seva
activitat, millorant així l’eficàcia de les aplicacions. Productes i dosis recomanades
segons espècie:
Dosi per Hectàrea

®

ESANTRENE HP
ó
FERRUM® HQ 5,7
ó
®
MAGMA HQ Massó
+
GROWEL®
+
STERIC® P

Pomera/Perera
10-12 Kg

Fruiters de Pinyol
10-15 Kg

8-10 Kg

8-12 Kg

8-10 Kg

8-12 Kg

1-2

Kg

5 Kg
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 Normes a considerar en els tractaments de fruiters.
- Evitar tractar amb vent, en períodes de pluja o humitats relatives elevades, en cas que
es produeixin gelades o bé amb temperatures inferiors a 8ºC.
- Mullar bé tot l’arbre. No aplicar volums excessivament baixos d’aigua que comporten
mals recobriments i baixes eficàcies.
- Tractar sempre amb els productes, estadis fenològics i dosis recomanades per evitar
fitotoxicitats.
- Entre els tractaments IVENOL® (oli mineral) i els de Captan, Daconil i Sofre han de
transcorre 21 dies, i també amb tractaments a base de polisulfurs per tal d’evitar
fitotoxicitats.
- Cal barrejar els productes dins de la màquina segons el següent ordre, primer posar-hi
IVENOL® (Oli mineral) i després el COBRE NORDOX® 75 WG.

 Novetats de Catàleg
Us informem que aquest any dins del catàleg de Comercial Química Massó S.A.
comptarem amb les següents novetats:
SUMICIDIN® Extra (5% Esfenvalerat) insecticida piretroid amb nou registre per
Presseguer/Nectarina, i Albercoquer per control de Pugons, Anarsia, i Grafolita, amb
un Termini d’Espera de 3 dies.
TACTIC® (50% Kresoxtim-metil), estrobilirrubina autoritzada en olivera pel control de
Repilo ó Ull de gall, i en pera i poma per Stemphylium, cendrosa i motejat. També
autoritzat en Vinya, Cucurbitàcies, Maduixa, i Solanàcies
FASE® (33% Pendimetalina). Herbicida amb activitat residual, que entre altes conreus
està autoritzat per tots els Fruiters, Vivers i Vinya
STERIC® K (6% N – 0% P2O5 – 49% K2O). Fertilitzant cristal·lí ric en Potassi 100%
hidrosoluble, amb la tecnologia Steric que garanteix la completa disponibilitat del K per
les plantes. Per aplicar via reg localitzat o injectat via rella.
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