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1. Situació  

 
Es va fer un tractament per combatre la Rossellinia en replantament de pomeres. 

En la finca, cada any moren entre 70 o 80 pomeres, el patogen està molt estès en el 
terreny. El projecte s’ha fet amb un seguiment especial ja que portem mes de 5 anys 
resolent problemes de rossellinia però sense haver especialment identificat el fong 
abans de començar el tractament. 

 
 
2. Objectiu  

 
Replantar pomeres de 2 anys (72 pomeres) i recuperar l’equilibri microbiològic del 

sòl afectat per la Rossellinia necatrix. 
 
 
3. Plantejament 
 

Els tractaments son tractaments totalment naturals respectant els cicles dels 
arbres i de la terra. 

Es van fer aplicacions de microorganismes en el reg i foliars i l’aplicació de 
compostatge microbiològic. En el tractament es va tenir en compte l’influencia de la 
lluna. 

 
 
4. Esquema d’actuació durant l ’hivern 

 

1- Preparar les finques i començament del regs. 
2- Aplicació del compostatge. 
3- Reg amb microbiologia. 
4- Replantar.
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5. Identificació de l a Rossell i nia 24/05/2012 
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6. Identificació de l a Rossell inia  
 
Pomeres afectades per Rossellinia en superfície 27/03/2012 

 
 
La Rossellinia en arrels 27/03/2012 

 
 
 
7. Seguiment fotogràfic del tractament 
 

Forats pel replantament 22/10/2012 

 
 

Reg amb Agro-balanced 22/10/2012 
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Compost Microbiològic 19/10/2012 

 
 
 

Carregant i afegint compost 22/10/2012 

 
 
 
 
 
 

Finca després de 4 mesos d’aplicar compost 9/02/2013 
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Planter de pomeres 25/02/2013 Replantament 25/02/2013 
 

 
 
 
 
 

Replantats 25/02/2013 
 

 
 
 

Pomeres replantades 16/04/2013 
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Pomeres replantades convencional 16/04/2013 

 
 
 

Tija de baix creixement convencional 16/04/2013 

 
 
 

Tija amb més creixement amb Agro-balanced 16/04/2013 
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Arbres morts sense tractament Agro-balanced 17/07/2013 
 

 
 
 

Arbres tractats amb Agro-balanced en perfecte estat 17/07/2013 
 

 



8a lt e r - e nt or n s l ‐ c/ bonaire, 1 43 747 benissanet –  Tel: 977407788 – Fax 902 009 368 
Informació: alter‐entorn@alter‐entorn.com – Servei tècnic: dpt‐tecnic@alter‐entorn.com 

 

8. Conclusions del re plantament 
 

- El tractament es va fer tal i com varem fer el projecte, només hi ha una petita 
rectificació que és la següent: després de fer l’actuació de l’hivern en el forat a on 
es va posar compost s’hauria de posar més compost en el mes de Gener, ja que 
el compost va minvar en volum i per tant s’ha de afegir per acabar d’omplir. 

- En el creixement vegetatiu es va notar una gran diferencia sobre el creixement de 
la tija respecte altres arbres replantats de la zona. 

- En la floració va anar bé, els arbres van obrir els borrons amb molt de vigor. 
- Durant la fructificació els arbres van continuar amb molt bona consistència. 
- En la maduració dels fruits els arbres no van tindre cap carència nutricional amb 

els fruits que van quallar. 
- En el moment de la collita va haver un arbre replantat que va morir, les causes en 

que creiem que l’arbre no va aguantar van ser que aquest arbre després de la 
inspecció del terra a on es va plantar, és que el forat no contenia gaire compost, 
quasi no n’hi havia. 

- Respecte la resta de replantats, estan en perfecte estat, preparant-se per la 
hibernació. 

- En definitiva els arbres replantats estan bé i en la zona a on no va fer cap 
tractament van morir uns 80 arbres adults durant aquest any, els quals aquest 
any farem el seu replantament. 


