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DISSENY I MANEIG DE LA PLANTACIÓ DEL CAQUI

4.1. EXIGÈNCIES AGROCLIMÀTIQUES

4.1.1. Clima

El caquier és un fruiter caducifoli amb una àrea de cultiu molt extensa, a 
pesar d’estar considerat com un fruiter subtropical. La seua adaptació a 
diferents tipus de climes és major que la dels cítrics, i arriba a produir bé 
en les zones temperades de clima mediterrani, en tota l’àrea de cultiu de 

la bresquillera, fins a una latitud d’uns 40º (Agustí, 2004). 

En ser un fruiter de fulla caduca necessita repòs hivernal i té unes necessitats 
mínimes d’hores fred (HF); així denominades perquè la temperatura és igual 
o inferior a 7,2º C. Les necessitats d’hores fred dels cultivars o varietats no-
astringents és menor que les dels astringents. La gamma completa és d’unes 
200-400 HF. No obstant això, les varietats cultivades en les comarques de 
la Ribera del Xúquer (València) es mostren poc exigents, inclús per davall 
de 200 HF no mostren cap desarreglament fenològic. Un fred hivernal 
insuficient pot provocar el retard en la caiguda de les fulles i una falta 
d’uniformitat en la brotada en la primavera següent, que repercutirà en un 

deficient quallat dels fruits i una disminució de la collita. 

Els caquis broten i florixen molt més tard que la majoria dels fruiters de fulla 
caduca i, per tant, són menys propensos als danys per gelades tardanes 
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de primavera. D’altra banda, les gelades primerenques de la tardor poden 
provocar danys per congelació en la polpa del fruit (fig. 4.1) i defoliació 
primerenca (capítol 11). Així, les temperatures lleugerament inferiors a 
0ºC durant curts períodes de temps provoquen danys considerables, més 

intensos si l’arbre es troba ja defoliat a finals de la tardor.

Durant la fase de repòs hivernal és tolerant a les gelades, i pot suportar 
temperatures d’alguns graus sota zero, usuals a les zones temperades. Els 
plançons són més sensibles a les baixes temperatures, per la qual cosa en 
les zones amb hiverns freds i prolongats no s’ha de realitzar la plantació 
a la tardor, és preferible plantar a l’eixida de l’hivern. El patró Diospyros 

lotus L. es més sensible al fred que el D. virginiana L.

En els estats fenològics posteriors al repòs hivernal (unflament de gemmes, 
brotada, etc.) la seua tolerància a les temperatures negatives és pràcticament 
nul·la. En estes fases inicials es poden considerar dos situacions:

Figura 4.1. Danys per fred en la zona superior de la polpa del fruit de caqui (zona 
circular més fosca) causats per una gelada a finals de tardor amb l’arbre ja defoliat.
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Figura 4.2. Inici de la floració del caqui. Període crític pels danys que ocasionaria en 
la futura collita la idea d’una gelada.

a) Que les gelades es produïsquen en el desborrament de les gemmes 
(estat fenològic B-C). Si estes només afecten les gemmes unflades es 
podran desenrotllar posteriorment nous brots de les gemmes latents i la 

productivitat no es veurà sensiblement minvada.

b) Que les gelades ocórreguen després de la formació de les flors (Fig. 4.2). 

En este cas els danys seran molt quantiosos per pèrdua de la futura collita.

Les pedregades després del quallat del fruit i fins a la recol·lecció, encara 
que siguen molt lleugeres, marquen i danyen el fruit, i el deprecien 
comercialment (capítol 11). En tindre una epidermis molt fina qualsevol 
alteració és molt visible. El caqui és molt sensible al vent durant el 
període vegetatiu. Els fruits són propensos a les fregades de les fulles i de 
les branques, la causa principal de les taques en la pell de la fruita (fig. 
4.3). També la fusta de l’arbre és molt fràgil, siga quina siga la seua edat, 
especialment en els punts d’inserció de les branques. En zones de cultiu 
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ventoses és necessari posar tallavent per a evitar les taques en els fruits per 
fregades i inclús el trencament de branques. Estos fruits tenen una forta 

depreciació comercial. 

4.1.2. Sòl 

El caqui es pot cultivar en una àmplia gamma de terrenys però preferix 
els sòls francs o francoargilosos, profunds, ben drenats i els quals tenen 
bon nivell de matèria orgànica. El pH del sòl òptim és de 6.5-7. En els 
sòls d’al·luvió habituals en les zones de ribera, els arbres aconseguixen el 

desenrotllament més vigorós.

L’elevada concentració de clorurs en el sòl o en l’aigua de reg pot ocasionar 
toxicitat en les fulles que es manifesta per vores necròtiques de color 

Figura 4.3. Taques en l’epidermis dels fruits de caqui causades per calamarsa (taques 
fosques arredonides) i per vent (rascades de forma allargada).
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xocolate (capítol 7), coneguda col·loquialment entre els agricultors com a 
“taca foliar xocolate”. En els casos més greus es pot produir una reducció 
del calibre del fruit, una maduració anticipada i fins a una caiguda dels 
fruits abans de la recol·lecció, especialment en plantes de la varietat roig 

brillant empeltades sobre el patró D. lotus (Fig. 4.4).

En els sòls problemàtics per al cultiu del caqui, com són els molt pesants, 
compactats, amb poc fons, molt calcaris, etc., l’elecció del patró és 
fonamental (Ragazzini, 1985). El D. virginiana s’adapta millor als sòls 
àcids i propensos a l’entollament. Tolera millor l’aigua de reg de mala 
qualitat, amb elevada concentració de clorurs, per la qual cosa a zones 
amb problemes de salinitat és més aconsellable empeltar sobre este patró 

Figura 4.4. Danys en caqui per toxicitat per excés de clorurs: fulles amb vores 
necrosados, maduració anticipada i caiguda de la fruita (rojo brillant sobre Diospyros 
lotus).
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(Pomares i col·l., 2014). També és més tolerant a la calcària del sòl (fig. 

4.5) i al dèficit hídric puntual a l’estiu.

4.2. TASQUES PREPARATÒRIES DE LA PLANTACIÓ

La preparació del terreny amb suficient antelació és fonamental per a 
un bon establiment del cultiu. Les tasques preparatòries consistiran 
bàsicament a netejar i anivellar el terreny (si fóra necessari), realitzar una 
tasca de desfonament, aportar la matèria orgànica i l’adobatge de fons i 
finalment passar el rascle o la fresadora per a soterrar-lo. De forma més 

detallada, la descripció d’estes tasques és la següent:

Neteja del terreny i desempedregat. Consistix a retirar les restes de cultius 
anteriors i les pedres superficials de gros calibre que pogueren ser un 

Figura 4.5. Plançó de caqui de roig brillant empeltat sobre Diospyros lotus mostrant 
fulles cloròtiques (esquerra) comparat amb un altre empeltat sobre Diospyros virginiana 
sense símptomes (dreta).
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obstacle per a realitzar la resta de tasques en la plantació. És molt important 

que en cas d’acumulació d’aigua esta tinga una via ràpida d’evacuació.

Anivellació del terreny. És imprescindible si el sistema de reg és a manta. 
En este cas, el pendent serà del 0,1 %. També és necessari anivellar el 
terreny en parcel·les amb zones en què s’embassa l’aigua de pluja per a 

facilitar-ne l’evacuació. 

Desfonament. Té per objecte trencar qualsevol capa dura (com la llaurar) 
i facilitar el drenatge i l’aireig del terreny en evitar la compactació del 
sòl. S’ha de realitzar a l’estiu anterior a la plantació. Així, es facilitarà 
el posterior desenrotllament de les arrels i la implantació del cultiu. Es 
llaurarà encreuat amb subsolador a una profunditat de 60-80 cm. A més, 
s’extrauran, si és el cas, les velles arrels de la plantació anterior i les pedres 

més grosses que afloren a la superfície del terreny.

Aplicació de l’adobatge de fons. Els sòls mediterranis són deficitaris en 
matèria orgànica i el cultiu del caqui requerix sòls fèrtils, per la qual 
cosa és convenient aplicar una suficient quantitat de fem ben fet en 
tota la superfície del terreny. Abans de l’adobatge amb fòsfor i potassi és 
recomanable realitzar una anàlisi del sòl, uns quants mesos abans de la 
plantació, per a identificar i corregir qualsevol problema nutricional que 
tinga. Segons Pomares (2014), s’aplicaran: 30-40 t/ha de fem, 100-200 

kg/ha de fòsfor (P2O5) i 200-400 kg/ha de potassi (K
2
O).

Passada de rascle o fresadora. Té per objecte soterrar l’adobatge de fons 

i esmicolar els terrossos.

4.3. ELECCIÓ DEL MARC DE PLANTACIÓ

El caqui és exigent en lluminositat i aireig per la qual cosa el marc de 
plantació triat ha d’evitar que es produïsca l’ombreig entre els arbres. 
Açò té una doble repercussió positiva; d’una banda, s’incrementaran les 
futures collites en incrementar-se el nombre de gemmes de flor a les zones 
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assolellades de l’arbre i, per l’altra, es disminuirà el risc de la incidència de 

plagues i malalties en el cultiu. 

L’orientació més convenient de les files és la nord-sud perquè és en la 
que els arbres queden millor il·luminats durant tot el dia per la trajectòria 
solar. A més, el marc de plantació triat ha de tindre la suficient amplitud 
per a facilitar el pas de la maquinària de tractaments i recol·lecció. Les 
distàncies poden variar en funció de la varietat, del patró, del tipus de sòl 
i del sistema de formació dels arbres. Actualment els marcs de plantació 

tendixen a reduir-se per a intensificar el cultiu.

La formació de l’arbre en vas és la més habitual. El marc de plantació 
més usual és de 5 x 3 m (5 m entre files i 3 m entre arbres), uns 660 
arbres/ha. En algunes parcel·les, estes distàncies es reduïxen en uns 0.5 m 
per a intensificar la plantació. En tot cas, en el contorn de la parcel·la és 
convenient deixar lliure una distància d’uns 3-3.5 m en ambdós laterals i 
de 4.5-5 a l’inici i al final de les files exteriors de la parcel·la per a facilitar 

el pas de la maquinària, tenint en compte el seu radi de gir.

En alguns casos, quan es vol intensificar encara més la plantació per a 
incrementar la producció en els primers anys, es realitza un disseny en 
doble cordó. Es planten dos files d’arbres apariades amb una separació 
d’1.5 m entre estes, i es deixa un carrer d’uns 4.5 m fins a les següents 
files dobles. Els arbres es planten a uns 3.5-4 m dins de la seua fila, però 
a portell respecte al de la fila apariada, perquè els arbres no queden 
enfrontats entre si i d’esta manera guanyar un poc més de distància. Este 
disseny de la plantació tan intensiu pot ser adequat en els primers anys 
de cultiu però posteriorment no és aconsellable perquè pot comportar 
un increment en la incidència de les plagues i malalties en el cultiu, 
en reduir el necessari aireig i insolació de l’arbratge i l’eficàcia dels 
tractaments fitosanitaris, per la dificultat de mullar bé tota la copa de 
l’arbre. A més, provoca zones improductives en l’interior dels arbres per 

falta de lluminositat.
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4.4. PLANTACIÓ

La plantació amb plançons d’arrel nua es realitzarà en l’època de repòs 
hivernal, quan estan totalment inactius. Si es plantaren després de brotats 
se’ls pot provocar un estrés hídric amb el resultat d’un establiment 
deficient. S’evitarà que les arrels dels plançons s’assequen una vegada 
arrancats, durant el trajecte del viver a la plantació o per demorar-se 
el trasllat. Si per qualsevol circumstància (pluges, etc.) la plantació no 
poguera efectuar-se en el dia previst, els plançons hauran de col·locar-se 
amb les arrels recobertes d’arena humida o guardar-se en cambres o en 
locals molt frescos. Els plançons amb pa d’arrels, en test, teòricament es 
poden plantar en qualsevol època de l’any, encara que convé evitar els 
dies més calorosos d’estiu pel fort estrés que poden patir per la diferència 
entre les condicions ambientals del viver i les de la plantació, encara que 

es reguen immediatament després.

En sòls poc profunds, de menys d’1 m, o mal drenats, la plantació s’ha 
de fer en altiplans (zones elevades) per a evitar l’excés d’humitat que 
poguera originar l’atac posterior de fongs del sòl o de les arrels i coll de 
l’arbre. S’obrirà un clot en què s’introduirà el plançó, a què prèviament 
se li tallaran les arrels que estiguen danyades, les defectuoses i les 
massa llargues. Les plantes s’han de soterrar deixant que l’empelt 
sobreïsca 10-15 cm sobre el nivell del sòl, estrenyent suaument la terra 
al seu voltant. Posteriorment es tallarà a una altura d’uns 40 cm del 
sòl (aproximadament per sota del genoll), per a equilibrar el sistema 
radicular amb la part aèria de la planta i, a més, iniciar la formació 
de l’estructura de l’arbre en un port baix. Açò facilitarà les tasques 
posteriors de poda i recol·lecció. El primer reg s’aplicarà immediatament 
després de la plantació perquè els plançons patisquen el menor impacte 

possible en el trasplantament.

El plançó s’ha de protegir fins una altura de com a mínim 30 cm amb 
un material plàstic per a evitar que poguera mullar-se en l’aplicació 
dels tractaments herbicides i causar-li problemes de fitotoxicitat (fig. 
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4.6). Esta protecció també podrà ser útil per a evitar danys pels mossos 

de conills i llebres.

4.5. TASQUES CULTURALS EN ELS PRIMERS ANYS DE CULTIU

Es faran correctament les tècniques culturals, especialment el 
subministrament periòdic de l’aigua de reg, la fertilització, el control de 

plagues i malalties i el maneig de la vegetació adventícia.

La poda de formació. Consistix a formar l’estructura per a aconseguir 
un arbre adult ben desenrotllat, capaç de produir 90-120 kg de fruita. 
Tradicionalment s’ha realitzat la poda en vas de 3-4 braços; actualment 
es tracta de formar volums productius corresponents a les zones baixa, 
mitjana i alta de l’arbre realitzant “podes en verd” (capítol 5). Així, en 
el període de formació s’efectuaran dos o tres podes. Amb este fi, en el 

Figura 4.6. Protecció de la base del tronc amb material plàstic per a evitar danys per 
fitotoxicitat per l’aplicació d’herbicides i les mossegades de llebres i conills. 
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primer any es despunta el plançó a una altura de 40 cm i es deixa sense 
podar durant tot el període vegetatiu. En el segon any es trien 3-5 guies 
o rams principals exteriors i altres tants rams mixtos per a formar la zona 
baixa de l’arbre; tant uns com altres hauran d’estar equidistants. En el 
tercer any es mantindrà la zona baixa de producció i de cada una de 
les guies podades a l’hivern es formaran 3-4 brots, i es deixarà un de 
prolongació de guia i els altres formaran la zona mitjana de producció, 
actuant a l’hivern de la mateixa manera que l’any anterior. En el quart i el 

quint any s’aconseguirà l’altura definitiva de l’arbre (2-2.5 m).

Reg. El cultiu del caqui s’ha regat tradicionalment de forma semblant 
als cítrics, però en ser un cultiu subtropical de fulla caduca les seues 
necessitats són diferents, especialment quant al repartiment mensual de 
l’aigua. Depenent de la zona de cultiu, de l’edat de l’arbratge, el marc 
de plantació, el sistema de reg, etc., les necessitats d’aigua són diferents. 
Durant la primavera són menors que les dels cítrics però durant l’estiu són 
notablement superiors. Durant el període de la caiguda natural de fruits 
s’evitaran els regs amb grans quantitats d’aigua i una vegada finalitzat este 
les dotacions de reg seran més abundants, i s’admetran en reg localitzat 
i durant tot l’estiu 3-4 hores diàries fraccionades en dos o més torns de 

reg (capítol 6).

Adobs. Durant el període de formació de l’arbratge, les dosis de fertilitzants 
estan condicionades pel que s’haja aportat abans de la plantació. 
Depenent del tipus de reg i l’edat de la plantació s’aplicaran les següents 
dosis (Pomares, 2014), expressades en gr/arbre multiplicant pel nombre 

d’anys de la plantació (capítol 7):

En reg per degoteig: 30-40g N, 15-20g P2O5 i 25-30g K2O

En reg per inundació: 40-50g N, 20-25g P2O5 i 30-35g K2O

Tractaments fitosanitaris. Fins fa pocs anys el cultiu del caqui presentava 
pocs problemes fitosanitaris, però amb la generalització del cultiu i 
l’ocupació de noves zones productores, l’aparició de nous problemes és 



96

molt patent. Els principals tractaments han d’estar dirigits al control de la 
taca foliar del caqui (Mycosphaerella nawae Hiura & Ikata) perquè encara 
que la pressió de l’inòcul d’esta malaltia ha disminuït durant els últims 
anys (2010-2014) els tractaments preventius s’han de seguir aplicant de 
manera general (capítol 10). Cal tindre en compte que actualment no hi 
ha matèries actives autoritzades de manera definitiva per al control d’esta 
malaltia (Liñan, 2015; MAGRAMA, 2015), per la qual cosa s’aplicaran 
únicament els productes autoritzats de forma excepcional i es compliran 
estrictament el període d’utilització, les dosis i els terminis de seguretat. 
A més, des dels primers anys de collita de l’arbre, la plaga mes important 
que té este cultiu és la mosca de la fruita [Ceratitis capitata (Wiedemann) 
(díptera: Tephritidae]; el seu control s’efectuarà combinant diversos 
mètodes, principalment les trampes de captura massiva i la realització 
de tractaments químics amb les matèries actives autoritzades en cada 
període de temps. En els últims anys s’han estés els danys causats per 
altres plagues (capítol 9), considerades fins ara com a secundàries, 
i serà necessari realitzar tractaments contra algunes d’estes, com trips, 
cotxinilles cotonoses i alguns lepidòpters com Cryptoblabes gnidiella Mill. 

(Lepidòptera: Pyralidae) que ataquen els fruits (Malagón i Monzó, 2014). 

4.6. MANTENIMENT DEL SÒL. APLICACIÓ D’HERBICIDES

El maneig de la coberta vegetal del sòl en el cultiu convencional es realitza 
aplicant herbicides en les files d’arbres i la sega mecànica en els carrers, 
des de finals d’abril fins a la recol·lecció. Durant el final de la tardor i 
l’hivern s’ha de mantindre la coberta vegetal perquè en eixa època la 
seua presència no afecta les necessitats hídriques del cultiu (George i 
col·l. 2005). En les plantacions de cultiu ecològic es col·loca en la fila 
d’arbres una malla de tela atapeïda de color negre, d’uns 2 m d’amplària, 
que impedix el desenrotllament de les herbes (fig. 4.7). Quan s’apliquen 
herbicides per al control de la flora arvense, cal tindre en compte que 
els plançons de caqui són molt sensibles a qualsevol herbicida, molt més 
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que altres cultius com els cítrics; per la qual cosa han d’extremar-se les 

precaucions per a no produir una fitotoxicitat per ús indegut. 

La gamma d’herbicides autoritzats que es poden aplicar en el cultiu 
del caqui és més àmplia que en la resta de fitosanitaris (insecticides, 
fungicides, etc.). Els herbicides que teòricament es podrien aplicar en este 
cultiu són els autoritzats específicament per al caqui i els autoritzats en 
algun grup de cultius que ho inclouen, com són els autoritzats per a totes 
les espècies vegetals, els cultius llenyosos, els fruiters de fulla caduca i 
els fruiters subtropicals (Liñán, 2015). Ara bé, en estos casos s’han de 
complir determinades condicions com consultar prèviament al servici 
tècnic de l’empresa comercialitzadora i els servicis oficials competents 
perquè donen el vistiplau a la utilització de l’herbicida, després d’haver 
constat la seua nul·la toxicitat en el cultiu i l’absència de residus. Amb 
totes estes consideracions, els herbicides que teòricament podrien usar-
se són les formulacions autoritzades de les matèries actives següents o 
les seues mescles: diquat, fluazifop-p-butil, glifosat, glufosinat amònic, 
napropamida, oxifluorfen, pendimetalina, piraflufen etil i quizalop-p-etil. 

Algunes característiques d’estos herbicides són les següents: 

– Diquat: herbicida de postemergència, no selectiu, amb activitat per 
contacte. Controla dicotiledònies, en ser absorbit per les parts verdes del 
vegetal, i actua com dessecant. La polvorització no pot mullar els fulls 
ni la fusta jove del cultiu, per la qual cosa ha d’aplicar-se amb pantalla 

protectora. Està classificat com molt tòxic (T+).

– Fluazifop-p-butil: herbicida sistèmic de postemergència, es transloca pel 
xilema i el floema i s’acumula en els teixits meristemàticcs (en creixement) 
de les herbes. No han de mullar-se les parts verdes del cultiu. Exercix un 
bon control sobre les gramínies vivaces i anuals, excepte les del gènere 

Poa. L’addició d’un mullant al caldo millora notablement la seua eficàcia.

– Glifosat: herbicida sistèmic de postemergència, del grup de les glicines. 
És absorbit per via foliar i no és selectiu. Es caracteritza pel seu ampli camp 
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d’acció (controla nombroses espècies de males herbes anuals i vivaços) i la 
seua alta capacitat de translocació. Arriba fins els òrgans de reproducció 
subterranis, i asseca les herbes des de l’arrel i evita els seus rebrots. No 
s’han de tractar les plantacions menors de quatre anys. Cal aplicar-lo de 
forma dirigida (amb campana) per a no mullar les parts verdes de l’arbre i 
en absència de vent per a evitar danys per deriva. Convé protegir el tronc 
dels arbres jóvens amb una capa de material plàstic de 30 cm des del coll 
de l’arbre. Les dicotiledònies perennes són més sensibles en floració. Els 

tractaments són més eficaços pocs dies després d’una pluja o un reg.

– Glufosinat amònic: herbicida que actua principalment per contacte, 
encara que també és parcialment sistèmic. No és selectiu. És absorbit 
principalment per via foliar i en menor quantitat per les parts verdes de 
les tiges. La seua capacitat de translocació és variable, segons l’espècie 

Figura 4.7. Plantació de caqui en cultiu ecològic amb una malla de tela en les files 
dels arbres per a impedir el desenrotllament de males herbes.
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vegetal tractada. S’ha d’aplicar en arbres de més de tres anys de forma 
dirigida per a no mullar les parts verdes, encara que esta restricció pot 

salvar-se si els troncs estan protegits fins una altura de 30 cm.

– Napropamida: herbicida residual i sistèmic, d’absorció radicular i de 
translocació acròpeta. És absorbida per la radícula de les plàntules però 
no per via foliar. Els arbres han d’estar implantats 10 mesos abans del 
tractament. Dins de les 48 h següents a la seua aplicació s’ha d’incorporar 
al terreny per mitjà d’una lleugera tasca o reg. Controla diverses espècies 
de gramínies i dicotiledònies anuals durant uns 3-4 mesos. Utilitzar les 
dosis més baixes en sòls lleugers. En parcel·les molt infestades de crucíferes 
i solanàcies s’ha de complementar la seua acció mesclant-ho amb altres 

herbicides autoritzats. 

– Oxifluorfen: herbicida residual i de contacte per al control de males 
herbes anuals (gramínies i dicotiledònies) en aplicació dirigida al sòl. 
És absorbit més fàcilment pels fulls (brots) que per les arrels, amb molt 
poca translocació. En preemergència forma una pel·lícula química en la 
superfície del sòl que es queda adherida al complex argilós i húmic i 
destruïx les plàntules en traspassar-la, per la qual cosa no s’han de donar 
tasques al sòl després de la seua aplicació per a no trencar-la. Actua per 
contacte, i és més eficaç si s’aplica de forma primerenca (2-4 fulls). La 

humitat del sòl i l’ombra afavorixen la seua persistència.

– Pendimetalina: herbicida residual que exercix la seua acció en ser 
absorbit per les plàntules durant la seua germinació. Controla nombroses 
espècies de dicotiledònies i algunes monocotiledònies anuals. S’ha 
d’aplicar una sola vegada per campanya en preemergència de les herbes, 
en tractament dirigit al sòl, i s’incorpora per mitjà d’una tasca lleugera o 

per mitjà d’un reg. La seua activitat residual és de 3-4 mesos. 

– Piraflufen etil: herbicida de postemergència primerenca que actua per 
contacte contra espècies de fulla ampla. S’ha d’aplicar només una vegada 

per campanya. 
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– Quizalop-p-etil: herbicida sistèmic que exercix bon control sobre 
gramínies anuals i vivaces. D’aplicar-se en postemergència precoç 
d’estes. Per a complementar el seu camp d’acció, s’ha de mesclar amb un 

herbicida autoritzat que controle dicotiledònies.

En general, per a un control eficaç i persistent de les males herbes és 
molt aconsellable la mescla d’un herbicida sistèmic amb un herbicida 
residual (p.e. glifosat + oxifluorfen) sobretot en els casos d’espècies difícils 
de controlar. A més, és convenient afegir al caldo herbicida un mullant 
autoritzat per a incrementar l’eficàcia del tractament. Així, la fina pel·lícula 
que es forma sobre les fulles de les herbes afavorix l’absorció del producte 
i reduïx l’acció del llavat per la pluja. També és molt convenient acidificar 
lleugerament el caldo, i afegir un regulador de pH, per a aconseguir un 

pH final de 5.5 a 6. 
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