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CAMPANYA DE LLEVA DEL SURO 2018:
TRACTAMENT PREVENTIU CONTRA L’ESCALDAT
DE L’ALZINA SURERA
Per la campanya de lleva del suro d’enguany, el producte fungicida autoritzat per al
tractament de l’escaldat (Diplodia corticola i també anomenat D. mutila) de les
alzines sureres és el Cercobin 50% (fungicida sistèmic a base de metil tiofanat),
que es barrejarà amb colorant Tekron per marcar els arbres tractats.
En aquesta campanya, el producte no serà subministrat per part de l’administració
forestal i per tant cal que cada propietari adquireixi el producte necessari. Per a
facilitar l’aprovisionament del producte, l’empresa Quality Suber ha fet una compra
conjunta de fungicida i colorant per poder distribuir els productes entre els seus
proveïdors.
Per tant, si necessiteu els productes per a la pela de suro només heu de posar-vos
en contacte amb Quality Suber, SL al telèfon 657 34 40 66 (Carme) i recollir-los a les
instal·lacions de l’empresa:
Recollida de productes:
• Paratge Sant Marçal, s/n
17430 Santa Coloma de Farners
COORDENADES GPS
41° 51’ 03.7” N
2° 41’ 38.1” E
Realització del tractament:
- Cal mullar tota la superfície de l’arbre on s’ha llevat el suro.
- Fer especial atenció a què no quedi cap arbre sense tractar, per això és
important barrejar el colorant Tekron amb el producte fitosanitari.
- Cal fer el tractament immediatament després de la lleva (com a màxim durant
les quatre posteriors hores a l’extracció del suro) per assegurar l’eficàcia del
producte i del tractament
- Les dosis que s’han de barrejar per una màquina polvoritzadora de motxilla de
10 litres, són les següents:
▪ 20 ml de Metil tiofanat al 50%
▪ 20 ml de colorant blau Tekrom

Forma de calcular la distribució i quantitat dels productes:
Per cada 1000 alzines sureres pelades es lliuraran les següents quantitats de
producte:
-

250 gr de Metil Tiofanat (Cercobin 50%)

-

250 gr de colorant (Tekron)

Consells per a la preparació i realització dels tractaments:
 Llegiu amb atenció les instruccions d’ús que figuren a les etiquetes dels
envasos.
 Protegiu-vos sempre amb guants i l’equip adequat per manipular els
productes químics.
 Utilitzeu roba especial i renteu-la amb freqüència.
 La maquinària utilitzada en l’aplicació ha de ser l’adequada i ha d’estar en bon
estat de funcionament.
 No efectueu el tractament en condicions de fortes calors i forts vents.
 Procureu aplicar el producte sempre d’esquena al vent dominant.
Cal tenir present que per a l’aplicació dels productes fitosanitaris cal disposar del
carnet acreditatiu (Carnet de Manipulador i Aplicador de Productes Fitosanitaris) i, a
partir del 26 de novembre de 2015, és obligatori disposar d’aquest carnet per a la
compra d’aquests productes.
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