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Comercial Agrícola J. Perera 

OFICINA Crta. Castellserà Afores s/n 

info@agroperera.coma 

SERVEI TÈCNIC: 

Josep Ma. Perera    629 300 939 

Mònica Cairó            620 285 475 

 

 



CALENDARI RESUM DEL CULTIU:

Jul. 
 

Ago. Set. Oct. Nov. Des. Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. 

     Preparació del sòl 
 
 

 
 

         

 
 

                 Sembra  
 
 

        

 
 

   Herbicida pre-sembra i pre-emerg. i post-emerg. 
 
 

     

 
 

15% NO-3 

      P2O5 

      K2O 

    Cobertora: 85% Nitrogen i 100% Sofre 
 

   

 
 

             Caragols, baboses i           
saltiró 

   Corc de la tija                                Cors de les síl·liqües 
                                                                Pugons 
 Erugues                     Melighetes        Erugues 

 

 
 

    
 
 

                Cendrosa 
            Mildiu 
            Esclerotinia 

 

       Phoma                  Phoma  
 
 

 

        
 
 

    Collita 
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PREPARACIÓ DEL SÒL I SEMBRA DE LA COLZA: 

- La colza necessita un llit de sembra més fi i anivellat que un cereal. La capa superficial 

ha d’estar assentada, uniforme i amb una granulometria fina, però també hem de tenir 

en compte, que un sòl treballat i massa fi, perd la humitat més ràpidament i si hi ha 

pluges abundants en els dies posteriors a la sembra, hi ha perill d’encrostament i 

compactació del sòl. Si tenim un sòl aspre o aterrossat, dificultarà en tot moment el 

posicionament de la llavor i impedirà així un bon contacte llavor-sòl. 

- Gràcies a les noves tècniques de cultiu, com la SEMBRA DIRECTA, a mesura del posible, 

és una bona manera de posicionar la llavor a la profunditat desitjada (1-2 cm.) sense 

els problemas mencionats anteriorment. En aquets cas, hem de tenir el terreny lliure 

de restes de la collita anterior, ja que ens dificultaria localitzar la llavor a la profunditat 

desitjada. 

- Tant la sembra en si com la data de sembra en que es realitzi, són dos aspectes crucials 

per a una bona implantació del cultiu. Per això, hem de tenir en compte els següents 

factors: 

i) Cicle de la varietat a sembrar 

ii) Afinitat al sòl (característiques fisíques) 

iii) Humitat òptima de germinació a la localització de la llavor 

iv) Sembra a la profunditat idònia (1-2cm. màxim) 

v) Densitat de plantes per un bon desenvolupament vegetatiu. Es recomana 

sembrar entre 60 i 75 llavors/m2 de llavors híbrides, que equivaldrien 

aproximadament a 3 i 3’5 kg/Ha. 

 

- Les sembres de tardor (en la nostra zona fins al 12 d’octubre), ens han d’assegurar una 

bona naixença i un bon desenvolupament vagetatiu fins a roseta (6-8 fulles 

desplegades) per tal de fer una correcta parada hivernal i que la planta no resulti 

danyada per les temperatures baixes. 

- Les sembres de cicles curts de colza, ens afavoriran allargar una mica més l’època de 

sembra (fins a mig novembre segons zones) amb les condicons òptimes de bona 

naixença per tal d’arribar a l’època de temperatures baixes amb els mateixos estadis 

que les de cicle llarg. Fins i tot poder retardar les sembres i efectuar-les passades les 

èpoques de freds intensos (mig febrer). Això afavoriria el control d’herbes.  

DESHERBATGE EFICIENT: 

Donada la importància del desenvolupament inicial del cultiu, és necessari definir 

l’estratègia d’herbicides abans de sembrar. Les alternatives són les següents: 

a) Herbicides de pre-sembra o pre-emergència. Aplicació de LOGRADO entre 1 i 3 L/Ha 

depenent del tipus d’herbes i tamany de les mateixes abans d’efectuar la sembra. 
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b) Herbicides de pre-emergència o post-emergència precoç. Una vegada sembrada la 

colza, efectuar l’aplicació d’aquests herbicides o bé, una vegada la colza ha establert la 

4a. fulla desplegada. Amb aquests trobem: 

 

- LYCOS a 2 L/Ha en pre-emergència o post-emergència precoç. Control de males herbes 

anuals dicotiledònies. 

- KERB Flo a 1’75 L/Ha en post-emergència del cultiu (més de 2 fulles). Control de males 

herbes monocotiledònies i dicotiledònies. 

- CLERANDA a 2L/Ha en post-emergència precoç del cultiu fins a 6 fulles. Contol de 

monocotiledònies i dicotiledònies, fins i tot les rabanícies. NOMÈS EN VARIETATS 

CLEARFIELD. 

c) Herbicides antigramínics. Aplicació del mateixos en post-emergència de les males 

herbes en l’estadi de 3 a 6 fulles. Control de males herbes monocotiledònies. 

- PANAREX a 0’5-2’5 L/Ha. 

- DIXON a 0’5-2 L/Ha. 

- Cletodim (dosi a consultar) 

En general, el control de males herbes, s’aconsegueix combinant les bones pràctiques 

agrícoles (rotació de cultius) amb la combinació d’herbicides. 

NECESSITATS NUTRITIVES I ADOBAT: 

Les necessitats nutricionals de la colza per cada 1.000 Kg de producción objectiu són: 

40-50 Kg de N 

25-30 Kg de P2O5 

35-40 Kg de K2O 

L’adobat s’ha de calcular en funció a l’adobat i collita del cultiu anterior, fertilitat del sòl i 

disponibilitat de nutrients (analítiques de sòls) i necessitats de la colza amb prespectives 

de rendiments (collita objectiu). 

Cal tenir en compte el SOFRE, ja que la colza és consumidora per excel·lència. Durant la 

primavera entre els estadis C2-D1, el cultiu necessita tenir disponibles (en forma de sulfat   

SO4) una elevada quantitat d’aquest nutrient, unes 75 unitats per una collita objetiu de 3’5 

tones. 

Altres microelements importants, serien el Bor (B) i el Molibdè (Mo), a 370 g/Ha i 18 g/Ha 

respectivament per una collita de 3’5 tones. 

“Les estratègies d’abonat per tal de que siguin eficients, están resumides en el calendari 

que hi ha al principi del divulgatiu. Per tal de ser més acurats tant agronòmicament com 

econòmicament, és convenient  fer una analítica de sòls amb la seva interpretació per part 

d’un tècnic i saber l’històric de la finca” 
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ADOBS  I CORRECTORS: 

STERIC P DS, adob NP d’aplicació a terra amb l’ensofatadora. N total 12% (N amoniacal 12%), 

fósfor 58% (soluble amb aigua i citrat amònic) 

STERIC K DS, adob NK d’aplicació a terra amb l’ensofatadora. N nítric 6%, potassi 49% 

STERIC D DS, adob N-S d’aplicació a terra amb l’ensofatadora, N total 21% i S-23% 

SULFAMID, formulació granulada a base de nitrogen 40% i sofre 14% 

GIVE SUPREME, macroelements (P2O5 i K2O) amb sofre per aplicació foliar 

LAST-N, formulació de nitrogen per excel·lència d’absorció foliar 

WELGRO BORO SG, borat sòdic presentat en granulat soluble d’aplicació foliar 

 

MICORRIZA I POTENCIADOR: 
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LES PLAGUES DE LA COLZA I ÈPOQUES DE MÉS INCIDÈNCIA: 

i) PLAGUES DE TARDOR I PRIMAVERA 

- SALTIRÓ (Psylliodes sp, Phyllotreta sp, Podagrica sp)  

Ocasionen danys als cotiledons de 1-2 mm. 

                                   

 

 

- LLIMACS (Deroceras reticulatum o Arion ater) 

Vigilar les tardors humides 

Per reduir les poblacions, són convenients els laboreigs del sòl i reduir residus de collita de 

conrreus anteriors i herbes varies, en especials als 

marges. 
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- ERUGA DE LA COL (Pieris Brasicae) 

Cicle = primavera – estiu – tardor. De 3 a 6 generacions anuals 

Es poden fer captures amb trampes de feromones per tal de controlar poblacions i fer contejos 

abans d’entrar amb mètodes químics. 

  

- ERUGA DEL RAVES (Athalia rosae) 

Vigilar les tardors seques, amb temperatures elevades. 

  

- PUGÓ GRIS ( Brevicoryne brassicae) 

Els inicis de poblacions comencen per les vores, per tant, a les primeres deteccions efectuar un 

tractament als marges del cultiu és molt efectiu. 
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ii) PLAGUES DE PRIMAVERA 

- CORC DE LA TIJA (Ceutorhynchus napi) 

Vigilar la primera presència d’aquests insectes a partir de mitjans de gener amb Tª>9ºC, a inici 

d’elongació de la tija. 

Els danys són de tiges esclatades o deformades a partir de 20 cm de tija. 

Es poden fer controls amb trampes de captura, però hem de tenir en compte que el número 

de captures no reflecteix l’intensitat de la plaga.          

                             

- MELIGHETES (Melighetes sp.) 

Danys fins inici de floració. 

                                              

- CORC DE LES SÍL·LIQÜES (Ceutorhynchos assimilis) 

Ocasionen danys a les síl·liqües. Vigilar la seva presència a partir de botó tancat (E) a formació 

de síl·liqües (G1) amb Tª>15ºC. 
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- CECIDÒMIA (Dasyneura brassicae) 

Aquestes s’aprofiten dels forats fets a les síl·liqües pels corcs, per tant, la controlarem si 

prèviament hem fet un bon control del corc. 

                                                      

 

CONTROL DE PLAGUES -PRODUCTES AUTORITZATS-   

Cipermetrin + clorpirifos 

SUMICIDIN Extra  

RITMUS 

AKIRA 

CARAQUIM 

Per tal de fer un control de la presència de plagues, és recomanable la instal·lació de trampes 
de monitoreig per fer el recompte de captures i tractar si s’escau segons el llindar recomanat 
pel tècnic. 
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MALALTIES MÉS USUALS 

- CENDROSA (Erisyphe polygoni) 

Tant en fulles com en tijes i sil·liqües presenten un polssim 

blanquinós. Dificulta la transpiració per fulles incidint 

directament en l’activitat fotosintètica de la planta i per tant 

en afectacions importants seria causa de pèrdues en la 

producció. 

 

- ESCLEROTINIA (Sclerotinia sclerotiorum) 

Apareix podridura sota els pètals que han 

caigut sobre el limbe de les fulles. A les 

tijes apareix taques blanques que van 

envoltant les axil·les de les fulles. Les 

sil·líqües també presenten taques 

blanques i poden produir la pèrdua del gra 

i l’obertura de tavella. El período de risc 

d’infestació és durant la caiguda dels 

primers pètals. 

 

- PEU NEGRE (Phoma lingam) 

 

El símptoma principal és la caiguda de la 

planta degut a l’atac del fong al coll de la 

tija. Una taca fosca a nivel del terra més 

unes taques blanques de forma irregular 

amb puntets negres al seu interior que 

apareixen a les fulles i tijes poden 

identificar la malaltia. El període més 

sensible del cultiu va des de l’estat de 

plántula fins la folració-maduració. 
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CONTROL DE MALALTIES -FUNGICIDES AUTORITZATS- 

ENOVIT METIL  

PROSARO 

Tebuconazol 

Abans d’efectuar qualsevol tractament, és convenient consultar al tècnic de camp per tal 

d’utilitzar producte/s adequats per a cada problemàtica si és necessari. 
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NOVETATS EN LLAVOR: 
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ANOTACIONS : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


