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Com en anys precedents enviem els butlletins de tractaments amb la modesta intenció de
que siguin útils i contribueixin a millorar les recomanacions de tractaments pel control
de plagues, malalties i fitorreguladors en fruiters. Els productes nous incorporats al
catàleg de C.Q.Massó aniran essent recomanats en aquests butlletins.

Dpt. Desenvolupament i Marketing

 Fruiters de Pinyol

Al Estadi A-B es un moment clau per prevenir els atacs d’Arrufat, doncs a partir
d’aquest moment i en cas de pluges, les gemes ja son receptives al desenvolupament de la
malaltia
Es molt recomanable aprofitar aquest tractament per afegir una piretrina com Sumicidin
per combatre les primeres eclosions de pugó verd del presseguer
COBRE NORDOX 75 WG
+ SUMICIDIN 5EW Extra

www.massoagro.com

 Perera

Comercial Química Massó S.A.

-Arrufat/Abolladura-

2,00 Kg/1000 lts
300 cc/1000 lts

- Psila i Poll San José -

L’estratègia de control de Psila es important iniciar-la en aquests moments per tal de
reduir els nivells de població al inici del període vegetatiu. Avançant el tractament
d’Atominal 10 EC al inici del període de vol i posta de Psila aconseguim el control
simultani de Poll de San José i posta hivernal de Psila (sempre que aquesta tingui
coloració blanca).
Els controls de l’evolució del vol de la Psila posen de manifest que durant la 2ª quinzena
de Gener a la zona fruitera de Lleida els adults hivernants faran acte de presència a les
plantacions de pera, iniciant tot seguit la posta.

Cal tractar en dies solejats amb T > 10ºC, durant les hores centrals del dia.
Estratègia –A- (recomanada preferentment)
1er) 50% Femelles Madures, a finals de Gener
ATOMINAL 10 EC
consultar dosis
SUMICIDIN
500 cc/1000 lts.
IVENOL MASSO
10 lt/1000 lts.
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2º) 8-10 dies després del anterior
SUMICIDIN
IVENOL MASSO

500 cc/1000 lts.
10 lt/1000 lts.

Afegir COBRE NORDOX 75 WG a 2,0 Kg/1000 lts a un dels tractaments anteriors

Estratègia –B- (un únic tractament. Cas de poblacions d’adults baixes)
A Finals de Gener
ATOMINAL 10 EC
Consultar dosis
SUMICIDIN
500 cc/1000 lts.
COBRE NORDOX 75 WG
2,0 Kg/1000 lts.
IVENOL MASSO
10 lt/1000 lts.

Comercial Química Massó S.A.
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