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LES ESTRENES DEL 2012
Estem en un any d’estrenes. I, com que
normalment, aquestes situacions s’han de
celebrar, dedicarem el contingut d’aquest butlletí a
informar-vos-en i a posar-les a la vostra disposició.
Estrenem productes i estrenem col·laboració i
impuls dels serveis d’assessorament.
Entre els productes, i d’una manera destacada,
assenyalarem el fungicida (i no només fungicida!)
BELLIS i el nou insecticida CORAGEN.
Pel que respecta als serveis, hem col·laborat amb
la creació i la posta en marxa d’una Agrupació de
Defensa Vegetal, l’ADV CULTIUS DE LLEIDA,
que esperem proveirà de l’adequada orientació i
assessorament a molts clients que no estaven
integrats en organitzacions d’aquest caire.
Tot seguit ho expliquem amb més detall.

BELLIS
Es tracta d’un fungicida de BASF compost per
dues matèries actives: Piraclostrobin (també
conegut com a F500) i Boscalida, que ha rebut fa
pocs
mesos
l’autorització
per
a
ésser
comercialitzat en els cultius de pera i poma del
territori espanyol. Un altre producte en base a
aquestes substàncies encara que en proporcions
diferents és el SIGNUM, que ja s’usa en diversos
cultius hortícoles.
El registre el situa com una especialitat indicada
per a controlar diferents malalties de la fase
vegetativa dels fruiters de llavor, com ho són la
CENDROSA, el MOTEJAT i l’ESTEMFILUM, però
també presenta una capacitat de control
d’infeccions que es poden desenvolupar en el
període de conservació frigorífica (PENICILLIUM,
ALTERNARIA, BOTRITYS, ...), qüestió que el
centra entre les millors opcions per a tractar en el
camp, abans de collir, de manera que la fruita
quedi protegida i es mantingui lliure de patògens
fúngics durant la conservació en fred.
En els darrers anys, encara que el producte no es
comercialitzava, a través d’un permís especial de
les autoritats sanitàries corresponents, s’han
tractat en el camp partides molt importants de
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pomes i també de peres, havent-se comprovat per
part dels usuaris (membres d’algunes de les més
importants centrals hortofructícoles de Catalunya),
els avantatges de l’aplicació de BELLIS respecte
als fungicides usats en drencher en post-collita.

I encara una altra característica de BELLIS, que
també apareix resaltada en alguna de les proves
descrites en el punt anterior: els productes
compostos pel que BASF anomena F500 tenen
altres propietats a més de les fitosanitàries; en
efecte, produeixen efectes fisiològics que es
tradueixen en major vitalitat, millor producció i
millor qualitat (en la fruita tractada, hom parla d’un
cert efecte “cosmètic”) de les plantes. Per a
identificar-los,
s’ha
creat
el
concepte
AGCELENCE, que implica un plus de resultats
agronòmics i comercials en els cultius on
s’apliquen.
En l’època actual, quan falta poc per a que es
comencin a collir les varietats de fruita que es
conservaran en cambres frigorífiques, ens sembla
especialment oportú celebrar l’estrena d’una molt
bona solució per a assegurar l’erradicació de les
patologies fúngiques que podrien ocasionar
importants problemes.
Benvingut el BELLIS!, doncs.

CORAGEN
Per sort, ens ha arribat també un insecticida que
substitueix i millora una de les especialitats que
s’han retirat darrerament del mercat i que millors
resultats permetia obtenir en el control de la

CARPOCAPSA. El producte al qual vam dir adéu
és el Flufenoxuron o CASCADE.
Però li hem pogut donar la benvinguda al
CORAGEN,
insecticida
a
base
de
Clorantraniliprol (DuPONT, l’empresa que l’ha
descobert
i
registrat,
també
l’anomena
Rynaxypyr), que ja havia demostrat la seva
immillorable eficàcia en els països que van
aconseguir-ne el registre en anys anteriors i en les
proves i demostracions portades a terme en
diverses finques de la nostra àrea de cultiu
CORAGEN, a més a més d’un bon potencial
d’activitat contra la CARPOCAPSA, CAPUES i
MINADORS (en pomes i peres), també resulta
molt eficaç pel control d’ANÀRSIA i GRAFOLITA
en presseguers i nectarines.

L’acollida que ha tingut, per part dels fructicultors i
els tècnics, molts dels quals ja n’havien sentit a
parlar o havien visitat camps demostratius, ha
estat força important. I, fins ara, les aplicacions
que se n’han fet semblen confirmar les
expectatives.
Esperem, doncs, haver contribuït a distribuir una
molt bona solució, integrable en qualsevol
estratègia de producció, i que ens ajudarà a
conservar la sanitat dels fruiters sense provocar
“efectes col·laterals” indesitjables. Efectivament, la
seguretat pels usuaris i consumidors és molt alta, i
el respecte ambiental és també destacadíssim.
Estem portant a terme en aquests moments unes
comprovacions analítiques sobre el nivell de
residus de CLORANTRANILIPROL en la fruita
tractada, que semblen indicar també la possibilitat
de fer “tractaments a última hora” puix que el grau
de detecció és un percentatge molt baix del LMR
autoritzat.

ADV CULTIUS DE LLEIDA
AGRO MÒDOL ha impulsat la constitució
d’aquesta Agrupació de Defensa Vegetal.
N’havíem parlat moltes vegades i des de fa temps,
però sempre ens havia semblat que la iniciativa
hauria de partir dels propis agricultors.

Al final, en els darrers mesos de l’any passat, com
que ja començàvem a rebre consultes sobre la
figura de l’ASSESSOR EN SANITAT VEGETAL
que sorgia de la directiva europea sobre l’ús
sostenible dels fitosanitaris, i del Decret que
prepara el Ministeri corresponent per a transposar
aquella norma a l’estat espanyol, ens vàrem
constituir en impulsors de l’Associació. A través de
diverses reunions entre els caps de les
explotacions agràries interessades vam anar
conformant el grup inicial i a ajudar a fer els
tràmits legals (davant dels departaments de
Justícia i d’Agricultura) per a obtenir-ne
l’autorització.

Aquesta gestió ha acabat amb la publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat del dia 15 de maig,
de la resolució AAM/884/2012 que reflexa la
inscripció de l’ADV CULTIUS DE LLEIDA, de
manera que ara ja es troba en ple funcionament,
puix que preventivament s’havia contactat amb
una Enginyera Agrícola, la Sra. Noemí Gili per a
proposar-li de fer-se càrrec de la direcció tècnica
de l’Agrupació.
En la actualitat, té 29 associats que representen a
35 explotacions agrícoles dedicades a produir
fruita dolça, fruita seca, olives, farratges i cereals,
amb una superfície total que supera les 500
hectàrees.

Des d’aquest butlletí volem celebrar l’estrena i
desitjar-li èxits i el màxim d’eficàcia. Aprofitem per
a fer-nos ressò de la seva àmplia capacitat, de
manera que si algú més està interessat en
pertànyer a l’ADV, pot connectar amb nosaltres ( o
directament amb la Sra. Gili) per a preparar la
documentació i rebre les instruccions precises per
a formalitzar l’alta.

