Cooperació per a la innovacio: Grups Operatius

Fitxa inicial del projecte

Utilització de xarxes anti-pluja per reduir l'aplicació de
fungicides per al control del motejat de la pomera

Resum
El motejat és la malaltia de més rellevància en la producció de poma a Girona. Es tracta d’una malaltia
policíclica que s’inicia a la sortida de l’hivern. L’inòcul primari, ascòspores, provenen de les fulles del
terra afectades per la malaltia la tardor anterior. La pluja és l’element meteorològic que desencadena
l’alliberació de les espores i permet les condicions perquè puguin germinar i infectar els teixits verds. Les
infeccions generen les primeres taques de les quals emergeixen noves espores que amplien la malaltia.
El control s’aconsegueix impedint que prosperin les infeccions primàries. Per això, s’utilitzen els models
de predicció que alerten de les condicions favorables perquè prosperin les infeccions. Actualment a
Girona s’utilitza el model RIMpro per predir l’evolució de l’inòcul primari. S’apliquen entre 15 i 20
tractaments fungicides per campanya, majoritàriament pel control del motejat. Aquest nombre de
fungicides es podria reduir substancialment emprant barreres físiques que evitin la pluja sobre els arbres
durant el període de sensibilitat a la malaltia.
La instal·lació de teles anti-pluja per sobre la plantació s’estudia en diferents països com una alternativa
als tractaments fungicides (a França el CTIFL dins el programa ECOPHYTO; a Itàlia a la Fundazine
Edmound Mark i al Canadà entre altres països). Els materials emprats són majoritàriament la ràfia
plastificada i el film plàstic, els mateixos que s’utilitzen per protegir la cirera del cracking. Possiblement,
en les nostres condicions climàtiques aquestes instal·lacions poden ser més efectives, donat que els
episodis de pluja són de menor intensitat que les tempestes atlàntiques que sovint van acompanyades
de forts vents que dificulten el control dels efectes de la pluja.

Objectius
L’objectiu general del projecte és el control del motejat mitjançant la utilització de xarxes tècniques antipluja que impedeixin les infeccions del fong i, en conseqüència, reduir l’aplicació de fungicides.
Es plantegen els objectius específics següents:
•Instal·lar diferents xarxes tècniques anti-pluja aprofitant les instal·lacions existents contra les
pedregades.
•Avaluar aquestes tècniques pel control del motejat
•Quantificar la reducció de fungicides necessaris com a resultat d’emprar les xarxes tècniques anti-pluja
•Avaluar els efectes sobre la producció i qualitat de la fruita resultants de l’aplicació de les xarxes
tècniques anti-pluja

Descripció de les actuacions previstes en el projecte
D’acord amb els objectius es destaquen tres vies d’actuació per reduir els atacs de motejat en
plantacions de pomera, que es basen en: 1) Assaig d’eficàcia de teles anti-pluja per controlar el motejat;
2) Avaluació de teles anti-pluja per a la reducció de tractaments fungicides pel motejat i els efectes en la
producció en plantacions comercials de pomera; 3) Transferència dels resultats

Resultats esperats i recomanacions pràctiques
Els resultats que es preveuen obtenir s’engloben en els següents punts principals:
1.Viabilitat tècnica de la instal·lació de teles anti-pluja en plantacions de pomera per impedir les
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contaminacions de motejat
2.Reduir el nombre de tractaments fungicides per la producció de poma
3.Avaluar els possibles efectes beneficiosos de les teles anti-pluja en la producció i qualitat de la fruita

Líder del Grup Operatiu
Entitat: GIRONA FRUITS SCCL
E-mail de contacte:
jmcornell@gironafruits.com

Tipologia d'entitat:
Empresa agroalimentària

Coordinador del Grup Operatiu
Entitat: GIRONA FRUITS SCCL
E-mail de contacte:
jmcornell@gironafruits.com

Tipologia d'entitat:
Empresa agroalimentària

Altres membres del Grup Operatiu (perceptors d'ajut)
Entitat: Can Mas Fructicultors
E-mail de contacte:
canmas@canmas.net

SL

Entitat: Explotacions Agrícola
E-mail de contacte:
jaumefruits@hotmail.com

Bruguera SL

Tipologia d'entitat:
Empresa agrària
Tipologia d'entitat:
Empresa agrària

Altres membres del Grup Operatiu
Entitat: FUNDACIÓ MAS
E-mail de contacte:
pere.vilardell@irta.cat

BADIA

Àmbit/s temàtic/s d'aplicació
Agricultural production system
Farming practice
Fertilisation and nutrients management
Plant production and horticulture
Water management

Difusió del projecte

Tipologia d'entitat:
Centre de recerca

Àmbit/s territorial/s d'aplicació
Província/es
Lleida
Girona
Barcelona

Comarca/ques
Garrigues
Noguera
Urgell
Pla d'Urgell
Segrià
Baix Llobregat
Baix Empordà
Alt Empordà

(publicacions, jornades, multimèdia...)

Una de les finalitats més importants del projecte és transmetre els resultats als productors. Per això es
realitzaran diverses jornades de transferència adreçades a tècnics i productors del sector.

Pàgina web del projecte
Altra informació del projecte
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Dates del projecte
Data d'inici (mes-any): Juny 2018
Data final (mes-any):
Estat actual: En execució

Pressupost aprovat
Pressupost total:

81.938,00 €

Finançament DARP:
Finançament UE:
Finançament propi:

33.486,36 €
25.261,64 €
23.190,00 €

Amb el finançament de:

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa
de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la
innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria
de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups.
Resolució ARP/1868/2017, de 20 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts corresponents a l'any 2017.
Id. projecte: 024_2017
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