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Defensa sanitària en el
cultiu de poma ecològica
Text i imatges: Marià Vilajeliu1, Pere Vilardell1, Joaquim Carbó1, Glòria Àvila1, L. Adriana
Escudero-Colomar1, LLuís Batllori2, Georgina Alins3, Ignasi Iglesias3, Simó Alegre3.
La gestió de la sanitat vegetal en producció ecològica de pomera sempre ha estat
un repte important. En aquest article, experts de diferents centres de recerca
catalans ens expliquen les conclusions arribades després d’anys d’experiències
provant diferents varietats i tractaments.
La superfície dedicada a producció ecològica ha
augmentat de forma notable en els últims anys
en tot l’Estat. La producció ecològica de fruita
però, només suposa un petit percentatge del total, aproximadament un 2 % en l’àmbit nacional.
La major complexitat i la dificultat de la producció ecològica de fruita, junt amb la poca experiència en el maneig ecològic de les plantacions
(varietats resistents, aclarida, fertilització i control de la vegetació espontània) en deuen ser dues
de les principals causes.
Un altre dels pilars de la producció ecològica el
constitueix la protecció sanitària. Des del punt de
vista tècnic, hi ha insuficient informació de l’ús
de mètodes complementaris o alternatius de defensa dels paràsits vegetals, i també de l’eficàcia
de les matèries actives admeses en agricultura
ecològica. El nombre de substàncies i matèries actives utilitzables en protecció sanitària en
producció ecològica és, per altra part, molt baix
(Reglament CEE 889/2008).
Malgrat aquestes mancances, la demanda de
fruits ecològics és creixent i el suport de les institucions als mètodes de producció més respectuosos amb el medi és clara (Resolució 671/VIII
del Parlament de Catalunya, 2010).

Disponibilitat de varietats resistents
La utilització de varietats resistents a malalties
i plagues és la millor opció en maneig ecològic
de fruiters. La resistència però, només ho és per
alguns paràsits vegetals4. En alguns dels casos
es dóna resistència a alguna malaltia (motejat5i
cendrosa6) i simultàniament tolerància a alguna plaga com ara el pugó gris7 i aranya roja8.
L’elecció de varietats resistents —o menys sensibles— als paràsits vegetals per a les noves plantacions dóna avantatges en el procés de producció, però presenta l’inconvenient que la majoria
d’elles, almenys de les varietats comercialitzades
fins ara, són d’inferior qualitat organolèptica.
Contràriament, les varietats convencionals presenten més problemes de control de paràsits en
maneig ecològic, però són més conegudes i apreciades pels consumidors.
Actualment hi ha més de 200 varietats resistents
a motejat (Sansavini et al., 2004) però la seva presència és encara molt baixa perquè no es coneix
el seu comportament agronòmic en les nostres
condicions, tenen un aspecte diferent a les varietats estàndard i no es coneix el grau d’acceptació
per part dels consumidors. Per aquests motius,
des de 1994 s’han avaluat a l’IRTA 9 nombroses
varietats de pomera d’aquest grup per tal de co-

Taula 1.- Data de plena floració i de collita de varietats de pomera resistents a motejat i de la varietat
de referència (Golden Smoothee®). Dades referents a la finca de Mollerussa de l’IRTA - Estació
Experimental de Lleida.

Varietat
Antares® (Dalinbelcov)
Baujade
Choupette® (Dalinredcov)
Condessa
DL-44
DL-48
DL-48/2
Goldrush
Harmonie® (Delorinacov)
Juliet®
Les Naturianes® (Arianecov)
Modì®
Querina® (Florinacov)
Topaz
Golden Smoothee®

Data de floració
7-4
8-4
7-4
5-4
5-4
9-4
11-4
7-4
4-4
5-4
6-4
4-4
5-4
2-4
6-4

Data de collita
24-8
26-9
8-10
9-8
11-10
10-10
8-10
10-10
19-9
9-10
8-9
11-9
15-9
22-9
12-9
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Vegetal. Girona.
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3. Institut de Recerca
i Tecnologies
Agroalimentàries —Estació
Experimental de LLeida.
4. Entenent com a paràsits
vegetals tant malalties com
plagues (nota de l’editor).
5. Venturia inaequalis
(Cooke) G. Winter
6. Podosphaera
leucotricha (Ellis &
Everhart) Salmon
7. Dysaphis plantaginea
(Passerini)
8. Panonychus ulmi Koch
9. Institut de Recerca
i Tecnologies
Agroalimentàries.
10. Fisiopaties.
11. Ceratitis capitata
Wiedemann
12. Pytimis, sp. Arvicoles
sp.

Taula 2.- Resultats del test hedònic de satisfacció
realitzat un mes després de la collita per al gust
i l’aparença de varietats resistents a motejat
procedents de la finca de l’IRTA de Mollerussa
i recol·lectades el 2009. Els valors corresponen
a la puntuació mitjana de satisfacció en un test
hedònic de 9 punts (1-3: no satisfet, 4-6: satisfet,
7-9: molt satisfet).

Varietat
Gust
Aparença
Recol·lecció durant setembre
Ariane
6.6 a
6.2 a
Modì
5.8 b
6.2 a
Golden
5.8 b
6.5 a
Varietat
Gust
Aparença
Recol·lecció durant octubre
DL-48-2
5.5 b
5.9 b
DL-44
5.3 b
5.4 c
Juliet
6.3 a
7.1 a
Fuji
6.6 a
5.8 bc

De les varietats amb doble resistència (cendrosa i motejat), ‘Juliet®’ també és tolerant al pugó
gris però s’ha mostrat sensible a la plara i al bitter pit10 i, a més, és molt sensible a la caiguda de
prerecol·leció, per la qual cosa el seu interès és
limitat (Iglesias et al., 2009).

Nota: Valors en la mateixa columna seguits per la mateixa
lletra no són significativament diferents (Tukey p<0.05).

nèixer el seu comportament agronòmic (data de
floració, data de collita, producció, susceptibilitat
a la cendrosa i al pugó gris) i el grau d’acceptació
per part del consumidor (Iglesias et al., 2009). A la
taula 1 s’exposen les dades de floració i de recol·
lecció de 14 d’aquestes varietats avaluades.
De manera general es pot dir que el període de
floració de les varietats resistents coincideix amb
el de les varietats estàndard i que presenten un
ventall ampli de maduració que va des d’agost
fins a octubre (taula 1). Pel que fa a la resta de
característiques, les varietats que reuneixen més
aptituds per ser cultivades en agricultura ecològica són ‘Modì®’, ‘Arianecov’ i DL-48-2 (taula 2):
• ‘Modì®’ és mitjanament susceptible a cendrosa,
presenta una òptima coloració dels fruits, té una
bona qualitat gustativa (gust dolç) i no és sensible
a l’alternança.

01. Pomera

• ‘Arianecov’ presenta una baixa susceptibilitat
a cendrosa, és de gust acidulat i, tot i que no assoleix una bona coloració dels fruits, té un excel·
lent grau d’acceptació per part del consumidor i
presenta una producció regular.
• ‘DL-48-2’ és la de recol·lecció més tardana, regularment productiva, amb fruits de bon calibre,
gust lleugerament acidulat i color sobre el 50-70%
de la superfície del fruit.

01

Malalties i plagues més importants i estratègies
de defensa
Del conjunt de malalties i plagues que afecten al
conreu de pomera, les més comunes i importants
observades en el cultiu ecològic de varietats comercials (Galaxy, Golden, Fuji) són motejat com
a patogen, i àfids (particularment pugó gris),
corc i mosca de la fruita11 com a plagues, ja que
afecten directament a la produció. Puntualment,
les rates de camp12 i els talpons poden perjudicar
greument als arbres joves de noves plantacions.
Consideració a part mereixeria la vegetació espontània que també perjudica al cultiu competint, principalment, pels nutrients i l’aigua.

La utilització de
varietats resistents
a malalties i plagues
és la millor opció
en maneig ecològic
de fruiters
Motejat
La resistència natural a motejat, el fong potencialment més perjudicial en el cultiu de pomeres,
és un aspecte especialment important en producció ecològica. Tot i això, en cas de no disposar
de varietats resistents, els treballs realitzats per
al coneixement de l’epidemiologia del fong, per
a l’establiment de mètodes de predicció de risc
d’infecció i d’estratègies de protecció d’aquest
patogen, permeten el cultiu ecològic de varietats
estàndards (Dapena et al. 2008).
En el període 2007-09 es varen realitzar assajos
específics a l’IRTA-Estació Experimental Agrícola
Mas Badia (Tallada de l’Empordà) en la varietat
‘Brookfield®‘ Gala Baigentcov’ per conèixer la capacitat de control de la malaltia dels productes
admesos a la normativa europea de producció
ecològica. Els productes i dosis assajats foren
polisulfur de calci (Sulfoluq (Luqsa) a 10 litres/
hectàrea), hidróxid cúpric (Kdos (DuPont) a 2
quilos/hectàrea), i argiles sulforades (Micosan
(Andermatt Biocontrol) a 12,5 quilos/hectàrea)
durant els anys 2007 i 2008. L’any 2009 s’hi varen
afegir dues tesis més, una d’elles a base de bicarbonat potàssic (Armicarb (Stäler Suisse SA) a 5
quilos/hectàrea) i bicarbonat potàssic (5 quilos/
hectàrea) barrejat amb sofre mullable (Kumulus
DF (Basf) a 2 quilos/hectàrea).
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Taula 3.- Incidència de la malaltia de motejat observat en fulles i fruits i significació estadística, en les
avaluacions de precollita dels assajos de productes ecològics pel control de motejat realitzats a l’IRTAMas Badia en els anys 2007-08-09.

2007
TESIS
TESTIMONI
POLISULFUR de
Calci
HIDRÒXID
CÚPRIC
ARGILES
SULFORADES
BICARBONAT
POTÀSSIC
B. POTÀSSIC +
SOFRE

En fulles

2008

2009

En fruits

En fulles

En fruits

En fulles

En fruits

20,0 a

2,1 a

63,8 a

16,7 a

93,4 a

40,5 a

13,5 a

0,3 b

40,3 ab

4,5 a

87,3 a

33,4 a

6,5 a

0,0 b

17,9 ab

1,1 a

15,8 c

7,0 b

14,0 a

1,1 ab

31,5 ab

4,7 a

35,8 bc

7,8 b

---

---

---

---

79,2 ab

20,9 ab

---

---

---

---

43,4 bc

5,6 b

Nota: Valors en la mateixa columna seguits per la mateixa lletra no són significativament diferents (Tukey p<0.05).
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Les aplicacions a camp (7 en els anys 2007 i 2008 i
11 en el 2009) s’efectuaren en base a les alertes de
contaminació de l’Estació d’Avisos de Girona, en
les hores següents de complir-se les condicions
d’infecció (normalment dins les 24-30 hores següents), des de finals de març a mitjans de juny.
Els resultats d’incidència de la malaltia, percentatge de fulles i fruits afectats per motejat, es
mostren a la taula 3.
En el període 2007-09, la menor incidència de taques de motejat en fulles i fruits en valor absolut
es va observar en els arbres tractats amb hidròxid cúpric, seguit, de les tesis polisulfur de calci
i argiles sulfurades per comparació a la tesis testimoni. A l’any 2009, el bicarbonat potàssic més
sofre mostrà una capacitat de control en fulles
semblant a l’hidròxid cúpric i a les argiles, per
comparació als danys observats en les tesis polisulfur i testimoni.
Cal indicar però, que els tractaments repetits de
bicarbonat potàssic varen provocar fitotoxicitat a
les plantes i, aquest i l’hidròxid cúpric varen afavorir la manifestació de russeting en els fruits.
Conseqüentment, una bona estratègia de control
es fonamenta en aplicacions de sals de coure fins
a floració i, posteriorment, alternar amb els altres
productes (polisulfur de calci, argiles sulforades
i bicarbonat potàssic més sofre) en els moments
d’infecció del fong dels quals informa el Servei de
Sanitat Vegetal de cada demarcació.

02. Adult de carpocapsa

Pugó gris de la pomera
El pugó gris és una de les principals espècies de
pugó que afecten al conreu de les pomeres i pro-

voca danys tant en fulles com en fruits (Miñarro
i Dapena, 2005). Quan els atacs són importants
poden arribar a aturar el creixement dels brots i
reduir la collita, ja que un cop picat el fruit fins
que té la mida d’una nou, aquest es deforma i no
creix més (Bonnemaison, 1959).
Les estratègies habituals de control del pugó gris
en agricultura ecològica es basen en l’eliminació
dels individus que neixen de les postes d’hivern
o femelles fundadores. Fins a l’actualitat, la substància més eficaç per al control del pugó gris en
agricultura ecològica és l’azadiractina aplicada a
prefloració (entre botó verd i botó rosa) i contra
els estadis nimfals de les fundadores (Miñarro i
Dapena, 2004; Schulz et al., 2000). En alguns casos, una sola aplicació d’azadiractina pot ser suficient per al control de la plaga, però sovint cal
realitzar un segon tractament 10-15 dies després
per controlar-la satisfactòriament.

El motejat, el pugó
gris, el corc i la mosca
de la fruita són els
paràsits vegetals
que més afecten
a les pomeres
Corc o carpocapsa
El corc de la poma o carpocapsa és l’insecte que
produeix les galeries als fruits. Està considerat
com la principal plaga del conreu de pomera a
nivell mundial. El fet que ataqui directament als
fruits i que no tingui antagonistes suficients fa
que el llindar de tolerància sigui molt baix i que
calgui adoptar mesures de control.
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El mètode de confusió sexual és el més recomanable per evitar danys a la producció, si bé en situacions d’alts nivells poblacionals d’aquesta plaga
el mètode requereix de tractaments insecticides
de reforç (Dapena et al. 2008). Els insecticides més
recomanables són els biològics a base del virus de
la granulosi o Bacillus thuringiensis var. Kurstaki,
alternats amb aplicacions d’Spinosad. Com a mesures complementàries a aquestes també hi ha

l’opció de l’ús de nematodes i de fongs entomopatògens per a reduir poblacions diapausants de
l’insecte, però l’experiència amb aquests antagonistes és molt limitada i els tractaments cal realitzar-los en condicions climàtiques molt determinades perquè tinguin una bona eficàcia.
Les noves estratègies en maneig ecològic, desenvolupades inicialment en zones de producció
convencional on havia falta de control de l’insecte per problemes de resistència als insecticides
comuns, consisteixen en l’ús de malles o xarxes
de polivinil que protegeixen físicament els fruits,
que ja s’utilitzen des de fa uns anys amb èxit a
zones de producció d’Itàlia i França.
Mosca mediterrània de la fruita
La mosca mediterrània de la fruita és una plaga polífaga que, en anys d’altes poblacions, pot
afectar greument al conreu de pomeres, particularment les varietats tardanes, ja que el període principal de la seva activitat va de juliol a
octubre, coincidint amb l’època de recol·lecció
de la majoria de varietats de fruiters.
Assajos realitzats per l’IRTA i el Servei de Sanitat
Vegetal del DAR13 en els últims anys han permès
constatar, repetidament, el bon grau de control
que en plantacions convencionals ofereix el sistema de captura massiva recolzat en pràctiques
agronòmiques acompanyants (Escudero Colomar
et al. 2009). El mètode consisteix en instal·lar
mosquers amb atraients alimentaris i insecticida a les plantacions, tant bon punt es detecta activitat dels primers adults en el territori.
Complementàriament, cal retirar o destruir mecànicament els fruits no comercials que quedin al
camp per evitar la supervivència de les poblacions larvàries en els fruits, ja que podrien emigrar
i afectar altres espècies i/o varietats veïnes més
tardanes. El material utilitzat en aquests assajos
va ser el mosquer model Maxitrap® (Probodelt)
amb l’atraient alimentari Ferag CC D TM®
(SEDQ), o bé Biolure® Unipack (Suterra) amb una
càpsula insecticida —aquests últims de presentació sòlida i amb una vida útil de 120 dies— que
s’instal·laren a raó de 50 per hectàrees distribuïts
homogèniament en la plantació (1 cada 200 metres quadrats). Actualment es disposa d’un insecticida piretroide, admès en agricultura ecològica,
que ha mostrat un bon nivell d’eficàcia.

fruit del menor nombre de recursos disponibles.
El maneig ecològic de plantacions fruiteres amb
varietats resistents facilita la defensa d’alguns
paràsits del conreu, però aquestes varietats presenten sensibilitat a altres malalties i plagues per
les quals cal l’adopció de mesures de control. La
disponibilitat de mètodes i productes de defensa
sanitària és limitada i, a més, el nivell d’eficàcia
és variable. En conseqüència, l’estratègia general
de defensa de malalties i plagues ha de ser eminentment preventiva i ha de contemplar la utilització conjunta de varis mètodes si el dany, o
potencials danys a la producció, ho justifiquen.
Seguint aquestes pautes —i l’experiència de varis
anys de maneig ecològic de plantacions ho avala— la producció de poma ecològica de qualitat ha
de ser possible i també, econòmicament viable. y
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Rates de camp i talpons
Aquests micromamífers constitueixen una plaga
important en algunes contrades i són vàries les
espècies causants de danys. Els seus hàbits subterranis i els atacs al sistema radicular, particularment dels arbres joves, són causa d’afebliment
i fins i tot de mortalitat de plantes. Les opcions
de control són limitades; la més comuna és el
treball del sòl per dificultar la seva activitat i/o
la utilització de trampes mecàniques de captura
que s’instal·len a les galeries. Les trampes tipus
‘pinça’ convencionals tenen un baix cost però no
són tant efectives com les trampes cilíndriques
Topcat. Altres opcions, habituals a països com
Suïssa, es basen en l’ús de màquines com la Mauki
(GX 200), generadora de gasos letals d’anhídric
carbònic que s’aplica directament a les galeries.
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ecològica presenta tota una sèrie de dificultats
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