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1. Objectius

Els objectius generals de l’activitat experimental realitzada 
apunten tres àmbits específics:  

Dosi. Ajustament de les quantitats aplicades, mitjançant el 
sistema DOSA3D, a les necessitats estrictes de control, evi-
tant la sobredosificació (fig. 1).  

Eficiència. Utilització d’equips de nova generació (fig. 2). 

Contaminació. Minimització de la fracció contaminant im-
putable a la deriva. 

 
 

 

 
Figura. 1. Inici del sistema DOSA3D, disponible a l’adreça www.dosa3d.cat i en aplicació per a mòbils Android i pròximament iOS. 
Permet el càlcul en tractaments de fruiters, vinyes, cítrics i olivars.  

 
 

 

RESUM 
Els objectius 2030 de l’estratègia europea Farm to Fork, en total sintonia amb la prioritat estratègica de la FAO 
d’intensificació sostenible de l’agricultura, preconitza la utilització raonada i eficient dels fitosanitaris. Per a la con-
secució d’aquests objectius, en el nostre entorn productiu tenim encara camí a recórrer. Actualment, les plantacions 
fruiteres reben de l’ordre de 10 a 15 tractaments fitosanitaris anuals, i poden arribar a les 20 intervencions els anys 
climàticament més favorables als agents nocius. 

En aquest escenari, durant les campanyes 2019-20, s’ha desenvolupat el projecte demostratiu Ús Sostenible dels 
Fitosanitaris (USF), focalitzat en tres objectius: l’ajustament de la dosi dels tractaments en fruiters d’acord amb el 
sistema DOSA3D, l’avaluació d’equips d’aplicació de nova generació i les tecnologies de reducció de la deriva.  

S’ha desplegat una xarxa demostrativa (5 parcel·les) en què s’ha palesat que els tractaments a dosi ajustada (fins a 
un 40% inferior a la dosi estàndard) són eficaços en el control de les plagues i malalties dels fruiters (àfids, àcars, 
psila, carpocapsa, grafolita, Stemphylium, motejat, Alternaria). També s’han avaluat a escala productiva nous equips 
de tractaments de flux tangencial, cosa que ha permès constatar la seva elevada eficiència i, com en el cas dels 
broquets d’inducció d’aire, el seu potencial per mitigar la contaminació per deriva.  

De l’aplicació dels resultats, cal esperar una reducció notable de les quantitats de fitosanitaris utilitzats en fructicul-
tura amb els consegüents beneficis de caràcter econòmic, personal i ambiental en coincidència amb els objectius 
estratègics inicialment assenyalats. 
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2. Actuacions 

2.1 Validació del sistema DOSA3D 

Tractaments fitosanitaris a dosi ajustada. Avaluació de 
l’eficàcia biològica contra plagues i malures i estalvi de 
producte fitosanitari. 

2.2 Equips de tractaments de flux tangencial 

Polvoritzadors de nova generació caracteritzats per la seva 
eficiència elevada (deposició de fitosanitari sobre l’objec-
tiu en relació amb el total aplicat). Avaluació segons parà-
metres de qualitat. 

2.3 Mitigació de la contaminació per deriva 

Determinació del potencial de reducció de la deriva dels 
broquets d’injecció d’aire i dels equips de tractaments de 
nova generació (flux tangencial).  

 

3. Metodologia i resultats assolits 

3.1 Validació del sistema DOSA3D 

El sistema DOSA3D estableix el volum de caldo i la dosi òp-
tima segons les dimensions del cultiu (alçada i amplada de 
la capçada), l’estadi vegetatiu i l’eficiència de l’equip de 
tractaments (deposició sobre l’objectiu en relació amb el 
producte total aplicat). 

El sistema ja havia estat validat amb la sèrie d’assaigs rea-
litzats en els anys 2009-11. No obstant, s’ha afegit una 
nova sèrie de sis assaigs en què s’han assolit estalvis de 
producte del 20% al 50% sense efectes perjudicials per a la 
collita (taula 1).

                      
Taula 1. Fruiters. Parcel·les, tractaments i resultats de la validació del sistema DOSA3D gràcies a la contribució de Casa Ametller, 
SL, EE IRTA Gimenells, EE IRTA Mas Badia, Girona Fruits, Giropoma Costa Brava i ADV Associació Florenci.  

 
Els resultats permeten concloure que els tractaments a 
dosi ajustada segons el sistema DOSA3D, executats amb 
equips calibrats i seguint els criteris de les Bones Pràcti-
ques fitosanitàries, són efectius i recomanables pels seus 
beneficis econòmics (reducció de costos), personals (expo-
sició, residus en aliments) i ambientals (contaminació). 

Cal insistir en el calibratge de l’equip de tractaments (de-
gudament ajustat a l’arquitectura de la plantació i a l’agent 
a controlar). El calibratge comporta un seguit de pràcti-
ques com la decisió sobre els broquets que estaran opera-
tius entre el conjunt de broquets disponibles a l’equip (fig. 
2) i la selecció de la marca i model. El portal DOSA3D dis-
posa d’una guia per al calibratge d’equips. 

És molt convenient procedir al calibratge de l’equip en ini-
ciar cada una de les tres fases vegetatives (fenològiques) 
establertes pel sistema DOSA3D: 

 BBCH 10-69: Fins a la caiguda de pètals 

 BBCH 71-75: De la caiguda de pètals fins a calibre mitjà 

 BBCH 76-89: De fruits a calibre mitjà fins a la collita 

La versió actualitzada del portal DOSA3D inclou un apartat 
per a la selecció de broquets i l’establiment de la pressió 
de treball, a partir del volum de brou ajustat a aplicar (l/ha) 
i la velocitat de treball prevista (km/h). 

http://www.dosa3d.cat/
http://www.dosa3d.cat/
http://www.dosa3d.cat/uploads/ckeditor/attachments/25/2017_Calibratge_d_equips_de_tractaments_en_cultius_3D_-_UdL_DARP.pdf
http://www.dosa3d.cat/ca/admin/nozzle_treatments/new?extended=false
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Figura. 2. Selecció de broquets operatius en la fase vegetativa inicial (Mollerussa, 26 de març de 2019). Foto: S. Planas.  

 

3.2 Adaptació de la dosi 

Habitualment, a les etiquetes dels productes fitosanitaris i 
a la fitxa tècnica del Registre Oficial, la dosi s’expressa com 
a concentració de fitosanitari en el brou (%) i, encara que 
menys sovint, també es refereix a la superfície de cultiu 
(kg o l/ha). 

Aquestes formes d’expressió són insuficients, ja que no te-
nen en compte les característiques de l’objectiu a tractar 
ni les condicions previstes per al tractament.  

Avui existeixen propostes per expressar la dosi de manera 
més racional, referint-la, per exemple, a la superfície de 
paret foliar (leaf wall area) o al volum de vegetació (tree 
row volume). De moment, aquestes noves formes no s’uti-
litzen a l’escala productiva. Solament són emprades en tre-
balls experimentals i no figuren en cap producte fitosani-
tari autoritzat per l’agricultura.  

Per tant, cal interpretar adientment la dosi expressada en 
alguna de les formes convencionals y adaptar-la a l’esce-
nari en el que es pretén intervenir. 

El sistema DOSA3D estableix el volum de brou optimitzat 
(l/ha) per a un escenari concret, tenint en compte les di-
mensions i la frondositat de la plantació i l’equip que serà 
utilitzat per a l’execució del tractament. 

Conegut el volum de brou, podem establir la dosi de pro-
ducte ajustada a partir la informació existent al Registre 
Oficial o a l’etiqueta del producte comercial. 

Cal tenir present que en els assaigs d’avaluació de l’eficàcia 
biològica, previs a l’autorització i registre dels productes fi-
tosanitaris, s’aplica normalment un volum de brou proper 

als 1000 l/ha. Aquest volum és netament superior a l’uti-
litzat sovint a la escala productiva, especialment en els es-
tadis inicials i en plantacions intensives de petita i mitjana 
dimensió. En aquest casos, el volum es situa entre 200 i 
800 l/ha. 

Plantegem, per exemple, un tractament amb un volum de 
brou de 600 l/ha, establert pel sistema DOSA3D, i un pro-
ducte amb una dosi informada de 100 g/ha. Si mantenim 
la mateixa proporció a la que teòricament s’ha realitzat 
l’avaluació d’eficàcia del producte (100 g/ha / 1000 l/ha = 
0,01%), la dosi aplicada serà de 60 g/ha. 

En el cas dels productes en els que la dosi vingui expres-
sada com a concentració en el brou (%), la dosi aplicada 
per superfície es veurà ajustada  en funció del volum de 
brou aplicat (l/ha), sempre que mantinguem la concentra-
ció indicada.  

Per tant, en ambdós casos la dosi depèn del volum de brou 
aplicat i, arribat el cas, si el volum de brou és molt inferior 
al volum de referència de 1000 l/ha, la dosi podria ser in-
suficient per assolir el nivell control desitjat. 

En anys en què les condicions climàtiques agreugen l’acció 
de plagues i malalties, com en la darrera campanya (2020), 
aquest escenari és molt plausible. Cal pensar, doncs, en 
una dosi mínima a respectar en tots els casos (dosi mínima 
efectiva) sota la supervisió dels especialistes en GIP, previ 
anàlisi dels diferents factors que configuren l’escenari de 
control. 

Al següent apartat s’estableixen les pautes per fixar la dosi 
mínima amb lla que tractar. 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp
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3.3 Via Verda 

Per determinar la dosi mínima efectiva dels tractaments a 
volum ajustat, es proposa seguir el procediment designat 
per “Via Verda”. El gràfic 1 mostra l’exemple d’un pro-
ducte fitosanitari per ser aplicat a una dosi màxima auto-
ritzada (DMA) de 0,20 l/ha i una concentració de 0,01% a 

0,02%. Ambdues concentracions es corresponen amb el 
pendent de les rectes que relacionen el volum de brou 
(l/ha) i la dosi (kg o l/ha) segons l’expressió següent: 

 
Dosi per superfície (l/ha) = concentració (%) * volum de brou (l/ha) 

 
Les rectes de les concentracions 0,010% i 0,020% delimi-
ten la zona groga dins la qual són reglamentàriament ad-
missibles els tractaments. Observem que, per aplicar la 
dosi màxima autoritzada a la concentració màxima admis-
sible, cal emprar el volum de referència abans indicat de 
1000 l/ha.  

El sistema DOSA3D estableix volums de 200-800 l/ha (zona 
ombrejada en verd). Seguint l’exemple, la dosi per super-
fície se situarà entre 0,04 i 0,16 l/ha si s’adopta una con-
centració de 0,020% i entre 0,02 i 0,08 l/ha si la concentra-
ció és de 0,010%. Es tracta de quantitats netament inferi-
ors a la dosi màxima autoritzada, especialment si es pre-
veu tractar a baixos volums reduïts i a la concentració de 
0,01%. Ens endinsem, doncs, en zona de risc pel que fa a 
l’eficàcia biològica del tractament. 

La dosi mínima efectiva (DME) s’estableix considerant el 
volum de referència (1000 l/ha) i la concentració mínima 
admissible (0,010%). En aquest cas, el seu valor és de 0,10 
l/ha. Aquesta serà doncs la dosi que s’aplicarà en els esta-
dis fenològics inicials ja que el volum de brou ajustat pel 
sistema DOSA3D es trobarà possiblement en el tram infe-
rior (200-400 l/ha). En aquest cas, caldrà una concentració 

del 0,05% si el volum de brou a aplicar és de 200 l/ha. Si 
apareixen dificultats de miscibilitat del producte, s’aug-
mentarà el volum de brou per reduir la concentració, però 
es mantindrà la dosi de 0,01 l/ha. 

En avançar la campanya, la vegetació es desenvolupa i el 
sistema DOSA3D estableix volums paulatinament superi-
ors. La DME es mantindrà, i, per tant, la concentració anirà 
disminuint fins a arribar a 0,025%, quan es tracti amb 400 
l/ha de brou. 

Aquesta concentració es mantindrà en els tractaments suc-
cessius ja que es correspon amb la dosi màxima autoritzada 
quan, en plena vegetació, es tracti amb un volum caldo de 
800 l/ha.   

Si, tal com preveu el sistema DOSA3D per tractar determi-
nades plagues o arbres de gran dimensió, calgués aplicar 
un volum de brou superior a 800 l/ha, es reduirà progres-
sivament la concentració a fi de no superar en cap cas la 
DMA. 

 

 

Gràfic 1. Via Verda per a un producte fitosanitari amb una dosi màxima autoritzada de 0,20 l/ha i concentracions admissibles entre 0,01 
i 0,02%. Font: S. Planas i C. Román. 
 

http://www.dosa3d.cat/uploads/ckeditor/attachments/34/2019_FRUITERS_i_VINYA-_Establiment_dosi.pdf
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3.3 Equips de nova generació 

Hi ha la tendència a renovar les plantacions fruiteres in-
tensives clàssiques per noves plantacions de tipus mur o 
paret fruitera, caracteritzades per una capçada estreta, de 
menor alçada i secció regular. Les noves formes faciliten 
l’automatització de les operacions mecanitzades i reduei-
xen les necessitats de mà d’obra. També redueixen la dosi 
dels tractaments. 

En una plantació d’aquest format, el polvoritzador de flux 
tangencial Munckhof Varimas (fig. 3) ha estat avaluat, se-
guint el protocol de la norma ISO 22522:2007, a l’Estació 
Experimental de l’IRTA a Mas Badia, el 24 de juliol de 2019, 
sobre una parcel·la de pomera (var. Gala).  

Els polvoritzadors de flux tangencial proporcionen un flux 
aire/gotes uniforme, capaç de penetrar degudament la 
capçada de les noves formes estructurals. 

Els resultats de la prova realitzada mostren una eficiència 
elevada, propera al 60%, i una proporció del 72% de les 
deposicions que ultrapassen el llindar de control (1,2 
l/cm2). 

Ambdós valors confereixen a aquest equip major garantia 
pel que fa a l’eficàcia dels tractaments i obren la possibili-
tat de tractar a dosis més ajustades que les dels polvorit-
zadors convencionals (atomitzadors), que tot just assolei-
xen eficiències del 50%. 

 

  
Figura 3. Polvoritzador de flux tangencial Munckhof Varimas 
(Mollerussa, 16 de juny de 2019). Foto: S. Planas. 

 

Podem preveure, doncs, la progressiva implantació 
d’equips de tractament similars a l’equip avaluat. Dife-
rents marques com TEYME (fig. 4) o FEDE (fig. 5) ja dispo-
sen de prototips que responen a aquestes característiques 
avançades. 

Actualment, aquests equips estan sent avaluats per pro-
ductors de fruita en plantacions d’alta densitat ubicades a 
la zona fructícola de Lleida. 

 
Figura 4. Polvoritzador de flux tangencial generat per sis ventila-
dors accionats hidràulicament. Primavera de 2020. Foto: TEYME 
TECNOLOGIA AGRICOLA, SL. 

 
Figura 5. Polvoritzador tangencial dotat d’un ventilador 
centrífug, dos conductes verticals i nou boques per banda. 
Primavera de 2020. Foto: PULVERIZADORES FEDE, SL. 
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3.4 Mitigació de la contaminació per deriva 

Es considera deriva la fracció del producte fitosanitari apli-
cat que, per via aèria, supera els límits de la parcel·la trac-
tada. La deriva ha estat àmpliament estudiada i, en deter-
minats estats europeus, obliga a adoptar mesures rigoro-
ses per a la seva prevenció. 

Està perfectament demostrat que tant la dimensió de les 
gotes de la polvorització com la tipologia de l’equip de 
tractaments determinen la magnitud de la deriva. Per això, 
broquets i equips són classificats pel seu potencial de de-
riva, cosa que en possibilita l’elecció segons el risc existent 
a la zona a tractar. 

Alguns estats europeus, com Holanda i Bèlgica, obliguen a 
utilitzar tècniques de reducció de la deriva en un mínim 
d’un 50% en tots els tractaments. Altres estats, com Ale-
manya i França, fixen àmplies bandes de seguretat (zones 
no tractades) si les plantacions limiten amb zones vulnera-
bles, espais utilitzats per les persones o vies de comunica-
ció. 

L’amplada de les bandes de seguretat és ajustable segons 
el potencial de reducció de la deriva dels broquets i/o els 
equips utilitzats en els tractaments. 

En el nostre país, ens apropem a l’obligatorietat d’aques-
tes pràctiques fitosanitàries o, com a mínim, a la seva 
adopció voluntària pels fructicultors que es distingeixen 
per la sostenibilitat de la producció. 

Per fonamentar aquestes tècniques, s’han avaluat els bro-
quets de reducció de deriva (injecció d’aire) a les Estacions 
Experimentals de l’IRTA a Gimenells i Mollerussa. Fruit 
d’aquests treballs, s’han obtingut els resultats que es co-
menten a continuació. 

3.4.1 Broquets de reducció de la deriva  

El gràfic 2 compara els models de deriva sedimentada ob-
tinguts a partir de les mesures realitzades a Gimenells, en 
tractar una plantació de pomeres (var. Golden), de prop de 
3 m d’alçada, amb broquets estàndard ALBUZ ATR 80 GRIS 
(ST) i broquets de reducció de deriva ALBUZ TVI 8003 
BLAU (RD) (fig. 6).  

 
Figura. 6. Broquets estàndard (ST): ALBUZ ATR GRIS i GROC i bro-
quets de reducció de la deriva (RD): ALBUZ TVI BLAU i VERD. Foto: 
S. Planas. 

 

L’aplicació s’ha realitzat a finals de campanya amb un pol-
voritzador convencional TEYME EOLO 2091 que operava a 
10 bar, 55.000 m3/h d’aire impulsat i un volum de brou de 

800 l/ha. El vent ambiental ha estat sempre inferior a 2 
m/s. 

Tal com es preveia, la deriva sedimentada disminueix amb 
la distància a la parcel·la tractada. En la posició més pro-
pera a la plantació (1,5 m), la deriva dels ST equival al 80% 
del caldo aplicat per unitat de superfície cultivada. Contrà-
riament, en la mateixa posició, per als broquets RD tot just 
suposa un 20%. 

Fins més enllà de 10 m, es considera zona de risc si es 
tracta amb broquets ST (deriva equivalent a prop del 20%). 
Integrant les corbes d’ambdós broquets fins a aquesta dis-
tància, s’arriba a concloure que els broquets de RD tenen 
una capacitat de reducció de la deriva de l’ordre del 63%. 

Aquests resultats duen a l’establiment de bandes de segu-
retat diferenciades. Per exemple, si es vol assegurar que la 
deriva sedimentada no superi el 5% del volum polvoritzat, 
es mantindrà una banda de seguretat de 15 m i de 6 m per 
als tractaments realitzats amb broquets ST i RD, respecti-
vament. 

En una plantació de 3,5 m d’amplada de carrers, significa-
ria no tractar les darreres 4,5 i 2 files, respectivament, amb 
el consegüent risc que apareguin reservoris de plagues o 
malures. 

Cal reconèixer els avantatges dels RD en relació amb la dis-
minució de riscos personals i ambientals i la contenció de 
les plagues i malures. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 2. Deriva sedimentada a la zona adjacent a la plantació per 
als broquets SD i RD. Font: X. Torrent i S. Planas. 
 
En una segona sèrie de proves, realitzades en aquest cas a 
Mollerussa, sobre una parcel·la de pereres (var. Confé-
rence) de 3 m d’alçada i 0,5 m d’amplada de la capçada, 
s’ha mesurat novament la capacitat de reducció de la de-
riva dels broquets ALBUZ TVI 8003 VERD (RD) en relació amb 
els estàndards ALBUZ ATR 80 GROC (ST) (fig. 4). 

La metodologia emprada, pionera a escala mundial, ha es-
tat desenvolupada pel Grup de Recerca en AgròTICa i Agri-
cultura de Precisió de la Universitat de Lleida. Es basa en 
la quantificació, mitjançant LiDAR de doble feix, del núvol 
de gotes que traspassen el pla vertical situat en el límit de 
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la parcel·la tractada (figs. 7 i 8). Es tracta, per tant, de me-
surar la deriva real generada en el decurs de l’aplicació. Els 
fonaments i la metodologia emprada han estat descrits 
per Gregorio et al. (2019). 

Els resultats obtinguts ratifiquen l’experiència anterior i 
posen de manifest la capacitat de reducció de la deriva 
dels broquets RD fins al 70% en relació amb els broquets ST. 

 
Figura 7. Emissor LiDAR de doble feix utilitzat en el mesurament 
de la deriva aèria (Mollerussa, 16 de juny de 2019). Foto: S. Pla-
nas. 

3.4.2 Flux tangencial i deriva 

A la mateixa parcel·la, utilitzant també la metodologia ba-
sada en el LiDAR, s’ha contrastat la deriva generada pel 
polvoritzador de flux tangencial Munckhof Varimas (figura 
1) i el polvoritzador convencional Tifone 2000 (fig. 8). El 
cabal d’aire impulsat pel ventilador de cada equip és de 
12.000 m3/h i 58.000 m3/h, respectivament. 

En ambdós casos, s’ha fet un doble mesurament, utilitzant 
en primer lloc broquets ST (ALBUZ ATR 80 GROC) i en se-
gon lloc broquets RD (TVI 8003 VERD). Durant el mesura-
ment, el vent ambiental va ser inferior a 2 m/s. 

Els resultats posen de manifest la capacitat del polvoritza-
dor de flux tangencial per reduir la deriva en un 66% en 
relació amb l’equip convencional. 

Addicionalment, si el polvoritzador de flux tangencial 
opera amb broquets RD, es produeix un doble efecte re-
ductor en relació amb l’equip convencional treballant amb 
broquets ST. En aquest cas, la reducció de la deriva asso-
leix el 90% i les bandes de seguretat poden ser ajustades 
fins a afectar com a màxim la darrera fila de la plantació. 

Tots aquests estudis sobre deriva han estat àmpliament 
reportats en l’article publicat per Torrent et al. (2020).  

Figura 8. Polvoritzador convencional Tifone 2000 durant el mesu-
rament de la deriva amb el sistema LiDAR (Mollerussa, 17 de juny 
de 2019). Foto: S. Planas. 
 

4. Àmbits d’aplicació 

Malgrat els avenços de les estratègies no químiques i el 
potencial que representen els biocides, el control químic 
continua essent ineludible i preponderant en l’obtenció de 
productes sans, de qualitat i rendibles. 

Els resultats del projecte són de gran interès per a les quasi 
50.000 ha destinades a la fructicultura a Catalunya, àdhuc 
les de producció ecològica. 

Es tracta sempre d’espais de regadiu que conformen dife-
rents escenaris de risc de contaminació sobre els cultius 
veïns, els espais protegits, les aigües superficials, les vies 
de comunicació, les zones habitades i les utilitzades per les 
persones, particularment quan es tracta de persones es-
pecialment vulnerables, com és el cas d’escoles, centres 
de salut i geriàtrics. 

En tots els casos, l’ajustament de la dosi i la mitigació de la 
deriva adquireixen un sentit màxim. Addicionalment, 
l’adopció d’aquestes mesures pot comportar ajustos im-
portants dels costos de producció i una reducció dràstica 
dels residus en fruits. 

Finalment, en favor d’aquestes tecnologies, hi ha una 
qüestió de sensibilitat envers els consumidors, cada cop 
més amatents a la utilització dels fitosanitaris, especial-
ment quan es tracta de productes destinats a ser consu-
mits en fresc. 
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5. Recomanacions 

Dosi. Els tractaments a dosi ajustada aconsegueixen una eficàcia biològica equivalent a la dels tractaments a dosi conven-
cional. És, per tant, recomanable adaptar el volum de brou amb el sistema DOSA3D i respectar la “Via Verda” per evitar 
desviacions de la dosi aplicada per excés o per defecte. 

Eficiència. El nou tipus polvoritzador de flux tangencial s’ha mostrat més eficient que els equips convencionals en l’aplicació 
de tractaments en plantacions formades en espatllera.  

Contaminació. Tant els broquets d’injecció d’aire com el polvoritzador de flux tangencial redueixen substancialment la 
deriva. Es recomana, per tant, utilitzar aquestes tecnologies, expressament en parcel·les properes a zones habitades, par-
ticularment les ocupades per persones vulnerables (escoles, jardins, centres de salut i geriàtrics), aigües superficials, espais 
protegits i vies de comunicació. 

Condicionants. Abans de dur a la pràctica aquestes recomanacions, contacteu amb el vostre assessor en GIP i tingueu 
present que tot ajustament de la dosi no és factible sense un equip de tractament degudament calibrat i ajustat a l’escenari 
del tractament (plantació, agent a controlar, pressió sanitària). 
 

6. Accions futures 
 Validació dels broquets de reducció de la deriva segons l’eficàcia biològica dels tractaments. 

 Optimització de l’aplicació de biopesticides. 

 Fructicultura de precisió. Ajustament de la dosi a partir de mapes de vigor generats amb imatges aèries. 
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