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Les microlesions produïdes a la zona d’abscisió dels peduncles de les fulles són porta 
d’entrada de fongs i bacteris que afavorits per la climatologia de l’època poden provocar 
malalties als fruiters.  
Per ajudar a cicatritzar les ferides i reduir la incidència d’aquestes malalties es recomana 
aplicar fungicides cúprics, que són eficaços contra els fongs i els bacteris que es detallen en el 
quadre següent:  
 

PRINCIPALS FONGS I BACTERIS A CONTROLAR 

Pomera  Perera  Fruiters de pinyol  

Erwinia amylovora (foc 
bacterià)  
Nectria galligena  
Phomopsis mali  
Pseudomonas syringae  
Sphaeropsis malorum  
Venturia inaequalis 
(motejat)  

Erwinia amylovora  
Nectria galligena  
Phomopsis mali  
Pseudomonas syringae  
Septoria pyricola  
Sphaeropsis malorum  
Stemphylium vesicarium  
Venturia pyrina (motejat)  

Xanthomonas arborícola  
Pseudomonas syringae  
Cytospora leucostoma  
Phomopsis amygdali (fusicocum)  
Stigmina carpophila (cribat)  
Taphrina sp. (arrufat)  

 

 

ESTRATÈGIES DE TRACTAMENT A CAIGUDA DE FULLA  
 

En general es recomana fer 2 tractaments amb productes cúprics, el primer quan hagi 

caigut el 25% de les fulles i el segon al 75%. Si es fa 1 tractament es recomana el segon  
Es recomana aplicar : 

                                                                                                        dosis per 1000 l de 

brou    
 

- CUPROCOL  (oxiclorur de coure 70%)                                        2,50 lt.  

o INACOP L  (oxiclorur de coure 38%)                                        5,00 lt.   

o COBRE SANDOZ (òxid cuprós 50%)                                       2,50 kg 

o CALDO LAINCO (sulfat cuprocàlcic 20%)                              10,00 kg 

- afegir OLI BLANC per incrementar l’adherència.                 2,50 – 5,00 lt. 

- afegir INABOR per corregir carències i endurir el borrons          1,00 lt.   
 

 
En el cas de fongs que passen l’hivern en forma de periteca com Septoria, Stemphylium i 
Venturia, es pot reduir l’inòcul hivernal aplicant urea cristal·lina (per tal d’accelerar la 
descomposició de les fulles)  aplicat al sol quan les fulles hagin caigut. Les dosis a utilitzar són 
de 50 a 100 kg/ha. Cal tenir en compte l’efecte corrosiu de la urea sobre la maquinària 
d’aplicació. 
Cal tenir especial cura amb les mesures culturals: eliminar els fruits momificats, tallar i cremar 
les rames amb xancres, desinfectar eines de poda, .... 
 


