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1.- Introducció. 
La qualitat del fruit és un concepte multidisciplinari i complex de determinar amb 
claredat i precisió degut a que intervenen factors lligats a la varietat, al mercat, al 
consumidor final o factors de seguretat agroalimentària. 
 
En el cas de poma Golden, la fruita de primera categoria està definida per criteris com 
calibre de més de 70 mm i sense russeting, malgrat això hi ha mercats del nord 
d’Espanya que aprecien més la presencia de russeting. 
 
Un altre exemple seria el cas de préssec o nectarina, es considera com a criteri de 
qualitat la coloració homogènia i vermella-fosca, però al mercat nacional s’aprecien els 
calibres grans, mentre que certs mercats europeus prefereixen els calibres més petits. 

 
En el cas de pera Conference hi ha una sèrie de criteris que la seva importància ve 
condicionada pel mercat o pel consumidor, com són el calibre, la forma, el color de la 
pell o el russeting. 
De tots aquests factors, probablement la presencia de russeting sigui un dels criteris 
que està més estès en la majoria dels mercats o consumidors que coneixen la pera 
Conference, la qual cosa implica la necessitat de produir Conference amb russeting. 
 
Des del punt de vista comercial el russeting presenta una altre avantatge com es una 
major rusticitat de la pell, la qual cosa redueix els problemes de manipulació i les 
pèrdues degudes a l’escaldat  que apareix quan la fruita està a l’expositor dels 
supermercats. 

 
El russeting és una alteració de l’epidermis dels fruits, degut a la cicatrització de petites 
lesions que es produeixen a les primeres etapes de la formació dels fruits. L’aparició 
s’afavoreix per humitats altes i temperatures baixes durant les primeres setmanes 
posteriors a la floració. Els anys que no es donen aquestes condicions es fa necessari 
realitzar tractaments amb productes que afavoreixen l’aparició del russeting. 

 
L’objectiu d’aquest estudi es determinar quines son els productes i el calendari 
d’aplicació més eficaces per afavorir l’aparició de russeting en pera Conference, així 
com el seu efecte sobre els paràmetres productius. 

 
 

2.- Metodologia. 
Durant el període 2002-2005 s’han realitzat assaigs a Mollerussa i a Mas Badia que 
s’agrupen en tres estudis: 

 
1. Eficàcia d’hidròxid cúpric, òxid cuprós i quelat de ferro sobre l’increment de 

russeting (taula 1). 
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2. Efecte de la data d’aplicació d’hidròxid cúpric sobre l’increment de russeting 
(taula 2). 

3. Efecte de la data i dosi d’aplicació d’òxid cuprós sobre l’increment de russeting 
(taula 3 i 4). 
 

Taula 1.- Estratègies estudiades per determinar l’eficàcia per a l’increment del russeting en pera 
Conference amb hidròxid cúpric, òxid cuprós i quelat de ferro. Mollerussa i Mas Badia* 2003-
2005. 

 Productes i dosis Dates d’aplicació 
Testimoni - - 
Hidròxid+Oli 2,5 kg/ha Hidròxid cúpric 2 L/ha Oli 
Òxid+AA 2 kg/ha Òxid cuprós** 2 L/ha aminoàcids 

F2 + 7  i 
F2 + 14 o 17 

Quelat 6 L/ha Quelat de ferro 1,5 L/ha aminoàcids F2 + 7 i F2 + 14 (2003) 
F i G (2004 i 2005) 

* Mas Badia a l’any 2004 es van fer 3 aplicacions amb els productes Hidròxid i Òxid de coure. 
** Mollerussa a l’any 2003 la dosi d’aplicació va ser de 2,5 kg/ha  

 
Taula 2.- Estratègies estudiades per determinar l’efecte de la data d’aplicació d’hidròxid cúpric 
sobre l’increment del russeting en pera Conference. Mollerussa i Mas Badia 2004-2005. 
 Dates aplicació 
 

Productes i dosis 
2004 2005 

Testimoni - - - 
Hidròxid primerenc F2 + 7 i F2 + 17 F2 + 7 i F2 + 14 
Hidròxid tardà 

2,5 kg/ha Hidròxid cúpric 
 + 2 L/ha Oli F2 + 21 i F2 + 31 F2 + 17 i F2 + 24 

 
Taula 3.- Estratègies estudiades per determinar l’efecte de la data d’aplicació d’òxid cuprós 
sobre l’increment del russeting en pera Conference. Mollerussa i Mas Badia 2004. 

 Productes i dosis Dates aplicació
Testimoni - - 
Òxid primerenc F2 + 7 i F2 + 17 
Òxid tardà 

2 kg/ha Òxid cuprós 
 + 2 L/ha aminoàcids F2 + 21 i F2 + 31 

 
Taula 4.- Estratègies estudiades per determinar l’efecte de la data i dosi d’aplicació d’òxid 
cuprós sobre l’increment del russeting en pera Conference. Mollerussa i Mas Badia 2005. 
 Dosi i productes 
 Òxid cuprós Aminoàcids

Dates d’ 
aplicació 

Testimoni - - - 
Òxid primerenc-2 kg/ha 2 kg/ha 
Òxid primerenc-1 kg/ha 1 kg/ha 

F2 + 7 i F2 + 14 

Òxid tardà-2 kg/ha 2 kg/ha 
Òxid tardà-1 kg/ha 1 kg/ha 

2 L/ha 
F2 + 17 i F2 + 24 

 
Per cada estudi es va determinar el russeting dels fruits segons la següent escala: 
 
Taula 4.- Classificació dels fruits segons el russeting al fruit. 
Categoria Descriptor de l’aspecte del russeting en els fruits 

0 Peres sense russeting 
1 Russeting a les lenticel·les  
2 Clapes ocasionals de russeting 
3 Clapes uniformes o menys del 25 % de la superfície del fruit  
4 Del 25 % al 50 % de la superfície del fruit  
5 Superfície de russeting > 50 % 
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Es van considerar peres amb Russeting Extra, aquells fruits amb un russeting superior 
al 50% de la superfície (Categoria 5) i amb Russeting Primera quan el russeting era 
superior al 25% de la superfície de la pera (Categoria 4 + Categoria 5). 
 
També es va determinar la producció, la distribució per calibres i el quallat o purga de 
fruits. 
 

3.- Resultats. 
 
3.1.- Eficàcia d’hidròxid cúpric, òxid cuprós i quelat de ferro sobre 
l’increment de russeting. 

Els percentatges de fruits amb russeting dels arbres testimoni va ser molt variable els 
tres anys d’assaig. Als anys 2002 i 2004 la proporció de fruits amb russeting extra 
(més del 50% de la pera) va ser notablement més alta que la dels anys 2003 i 2005. 
Aquesta situació es va reproduir en les dues localitats, essent per tant, les condicions 
meteorològiques de l’any determinants en l’intensitat del russeting aparegut.    
 
La major proporció de fruits amb russeting Extra (russeting a més del 50% de la 
superfície de la pera) es va obtenir a l’aplicar òxid cuprós, la mitjana dels 3 anys a 
Lleida va ser del 54 % dels fruits i a Girona del 41 %. L’hidròxid de coure va ser menys 
efectiu, provocant el 36% de les peres amb russeting extra a Lleida i al 39% a Girona 
(Taules 5 i 6). El quelat de ferro no va ser efectiu, donat que la mitjana de fruits amb 
russeting extra dels 3 anys a Lleida va ser del 26 %, quantitat semblant al testimoni 
(Taula 5).   
 
Els coures van provocar més quantitat de fruits amb russeting extra els anys amb 
condicions meteorològiques afavoridores de la fisiopatia, 2002 i 2004. Els anys 2003 i 
2005, menys favorables,  l’increment de fruits amb russeting extra degut a l’òxid 
cuprós respecte a l’obtingut en els arbres testimoni va oscil·lar a Lleida entre el 58 % 
de l’any 2003 i el 10 % del 2005 i a Girona del 16% al 2003 al 8 % del 2005.     
 
Respecte al russeting primera es va mantenir el mateix esglaonat d’eficiència dels 
productes, la major quantitat de fruits la va provocar l’òxid cuprós, seguida de 
l’hidròxid de coure i el quelat de ferro amb percentatges semblants als testimonis, 
sense que les diferències entre ells fossin estadísticament significatives (Taules 5 i 6).  
 
Taula 5.- Percentatge fruits de Russeting Extra (més del 50% de la superfície amb 
russeting) i de Russeting Primera (més del 25% de la superfície amb russeting). 
Mollerussa 2003-2005. 

% Russeting Extra  % Russeting Primera 
 2003 2004 2005 Mitjana  2003 2004 2005 Mitjana
Testimoni 3 c 72 b 0 b 25 c  33 c 97 b 1 b 44 c 
Hidròxid+Oli 31 b 77 b 1 b 36 b  82 b 96 b 3 b 60b 
Òxid+AA 62 a 90 a 10 a 54 a  96 a 99 a 45 a 80 a 
Quelat 3 c 75 b 0 b 26 c  32 c 98 ab 3 b 44 c 

 
Taula 6.- Percentatge fruits de Russeting Extra (més del 50% de la superfície amb 
russeting) i de Russeting Primera (més del 25% de la superfície amb russeting). Mas 
Badia 2003-2005. 
 % Russeting Extra % Russeting Primera 
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2002 2003 2004 2005 Mit- 
jana* 2002 2003 2004 2005 Mit- 

jana*
Testimoni 20 ab 0 b 78 b 4 b 27 b 46 c 1 b 97 b 32 b 43 
Hidròxid+Oli 52 a 3 b 94 a 22 a 39 ab 81 a 7 b 99 a 63 a 56 
Òxid+AA  16 a 95 a 12 ab 41 a  47 a 100 a 48 ab 65 
Quelat 15 b     47 b     

* Les mitjanes de russeting corresponent als anys 2003 a 2005 
 
Els tractaments de coure van reduir la producció dels arbres en les dues localitats i per 
la majoria dels anys. L’efecte més significatiu es va produir la reducció del nombre de 
fruits recol·lectats per arbre (Taules 7 i 8).  La menor producció es va obtenir per l’òxid 
de coure amb 27 kg i 152 fruits a Lleida 23 kg i 127 fruits a Girona, en front dels 
testimonis amb 31 kg i 186 fruits tant a Lleida com a Girona. L’hidròxid de coure va 
afectar menys la producció, 28 kg i 160 fruits a Lleida i 25 kg i 150 fruits a Girona, 
obtenint-ne produccions molt semblants als arbres testimonis (Taules 7 i 8).  L’efecte 
més sever de l’òxid de coure es va provocar a l’any 2003 a Lleida on s’aplicà el 
producte a major dosi, 2,5 kg/ha, en els dos tractaments, i a l’any 2003 a Girona on 
s’efectuaren 3 tractaments (Taula 8).  
 
Taula 7.- Producció (kg/arbre) i numero de fruits/arbre. Mollerussa 2003-2005. 

Kg/arbre Fruits/arbre 
 2003 2004 2005 Mitjana 2003 2004 2005 Mitjana 
Testimoni 31,4 a 26,5 36,3 ab 31,4 a 166 175 a 210 ab 184 ab 
Hidròxid+Oli 25,2 b 25,3 33,8 b 28,1 ab 126 164 b 190 b 160 bc 
Òxid+AA 23,6 b 22,2 35,2 b 27,0 b 115 139 b 203 b 152 c 
Quelat 30,0 a 26,4 39,3 a 31,9 a 165 179 a 228 a 191 a 

 
Taula 8.- Producció (kg/arbre) i numero de fruits/arbre. Mas Badia 2002-2005. 

Kg/arbre Fruits/arbre 

 2002 2003 2004 2005 Mit-
jana* 2002 2003 2004 2005 Mit- 

jana* 
Testimoni 16,9 32,0 a 24,2 36,6 30,9 a 57 194 a 161 a 203 186 a 
Hidròxid+Oli 16,0 22,6 bc 19,8 33,2 25,2 ab 56 142 ab 125 ab 185 151 ab
Òxid+AA  18,9 c 19,1 32,6 23,5 b  95 b 112 b 176 128 b 
Quelat 20,0     60     

* Les mitjanes de producció corresponent als anys 2003 a 2005 
 
Els tractaments de coure no van modificar significativament els percentatges de 
producció amb calibre superior a 65 mm, però s’aprecia per la majora dels anys una 
tendència clara a valors més elevats en els arbres tractats que en els testimonis (Taula 
9).  A més, aquest efecte també es va evidenciar en que els coures van provocar 
augment del pes mig dels fruits, possiblement com a resultat de la compensació 
normal de més pes dels fruits que es produeix en els arbres de menor carrega (Taula 
10). 
  
Taula 9.- Percentatge de producció amb més 65 mm a Mollerussa i a  Mas Badia 2002-
2005. 
 Mollerussa  Mas Badia  
 2003 2004 2005 Mitjana 2002 2003 2004 2005 Mitjana
Testimoni 83 b 52 63 66 57 52 ab 38 b 62 51 
Hidròxid+Oli 88 a 53 65 69 56 48 b 44 ab 62 51 
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Òxid+AA 90 a 55 62 69  76 a 43 ab 65 64 
Quelat 82 b 50 63 65 60     

* Les mitjanes de producció de calibres superiors a 65 mm a Mas Badia són del 
nombre de fruits als anys 2003 a 2005 i a Mollerussa dels kg/arbre 
 
Taula 10.- Pes mig del fruit (gr). Mollerussa i Mas Badia 2002-2005. 
 Mollerussa Mas Badia 

 2003 2004 2005 Mit- 
jana* 2002 2003 2004 2005 Mit-

jana*
Testimoni 191 b 151 165 169 bc 184 166 b 151 181 166 
Hidròxid+Oli 200 a 155 167 174 ab 185 160 b 161 180 167 
Òxid+AA 206 a 162 163 177 a  204 a 170 185 187 
Quelat 185 b 149 165 166 c 185     

* Les mitjanes del pes mig dels fruits a Mas Badia corresponent als anys 2003 a 2005 
 
3.2.- Efecte de la data d’aplicació d’hidròxid cúpric sobre l’increment de 
russeting. 

Els resultats en el russeting provocat per les aplicacions d’hidròxid cúpric segons les 
dates d’aplicació van ser diferents en funció de l’any (Taula 11). 
 
A l’any 2004 el russeting registrat al Testimoni (71% de fruits de russeting Extra) va 
ser significativament inferior al dels hidròxids cúprics (78% de fruits de russeting 
Extra), però no hi va haver diferències degudes a la data d’aplicació, la qual cosa indica 
que les condicions climatològiques van afavorir l’acció de l’hidròxid cúpric 
independentment de la data d’aplicació. 
 
En canvi a l’any 2005, les condicions van ser molt desfavorables al russeting (0 i 4% de 
russeting extra a Mollerussa i Mas Badia respectivament). La data d’aplicació si que va 
ser un factor clau per l’eficàcia de l’hidròxid cúpric, essent les aplicacions primerenques 
tant a Mollerussa, com a Mas Badia (3 i 62% de fruits amb russeting primera) més 
eficaces que les tardanes (1 i 40% de fruits amb russeting primera). 
 
Taula 11.- Percentatge fruits de Russeting Extra (més del 50% de la superfície amb 
russeting) i de Russeting Primera (més del 25% de la superfície amb russeting). 
Mollerussa i Mas Badia 2004-2005. 
 Russeting Extra Russeting Primera 
 Mollerussa Mas Badia Mollerussa Mas Badia 
 2004 2005 2005 2004 2005 2005 
Testimoni 70 b 0 4 b 96 1 b 32 b 
Hidròxid primerenc 77 a 1 21 a 96 3 a 62 a 
Hidròxid tarda 79 a 0 11 ab 99 1 b 40 b 

 
 
3.3.- Efecte de la data d’aplicació i dosi d’òxid cuprós sobre l’increment de 
russeting. 

Els resultats obtinguts amb l’òxid cuprós són semblants als descrits a l’hidròxid cúpric, 
però amb major consistència. 
Les aplicacions primerenques d’òxid cuprós han provocat més russeting que les 
tardanes als assaigs del 2004 i 2005 de Mollerussa (Taula 12), amb valors del 90 i 10% 
dels fruits de Russeting Extra al òxid cuprós primerenc-2 kg/ha front a 74 i 0% en el 
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òxid cuprós tarda–2 kg/ha. Les mateixes conclusions es poden extreure dels resultats 
observats amb el Russeting Primera. 
 
En els assaigs realitzats a Mas Badia, malgrat que no hi ha diferències significatives els 
valors més alts de russeting es van registrar a l’òxid cuprós primerenc–2 kg/ha. 
 
Per altra part la dosi d’aplicació també va afectar a l’intensitat del russeting. A 
Mollerussa-2005, l’aplicació primerenca a 1 kg/ha va aconseguir un 4% de fruits amb 
russeting extra, front al 10% de l’aplicació primerenca a 2 kg/ha. 
 
De manera que les aplicacions primerenques d’òxid cuprós són les opcions més 
favorables per aconseguir russeting, obtenint-ne una major intensitat amb les dosis de 
2 kg/ha que amb 1 kg/ha, essent clarament menys eficaces les aplicacions tardanes, 
independentment de la dosis aplicada.  
 
 
 
 
 
Taula 12.- Percentatge fruits de Russeting Extra (més del 50% de la superfície amb 
russeting) i de Russeting Primera (més del 25% de la superfície amb russeting). 
Mollerussa i Mas Badia 2004-2005. 
 Russeting Extra Russeting Primera 
 Mollerussa Mas Badia Mollerussa Mas Badia 
 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Testimoni 70 b 0 c 78 b 4 96 b 1 c 97 b 32 
Òxid primerenc-2 kg/ha 90 a 10 a 95 a 12 99 a 45 a 100 a 48 
Òxid primerenc-1 kg/ha  4 b 97 a 9 96 B 27 b 100 a 40 
Òxid tarda-2 kg/ha 74 b 0 c  7  0 c  36 
Òxid tarda-1 kg/ha  1 c  10  2 c  40 

 
 
4.- Discussió. 
Dintre de la comparativa entre els productes assajats a Mollerussa i Mas Badia durant 
el període 2002-2005, el producte més eficaç per aconseguir russeting ha estat l’òxid 
cuprós, seguit del hidròxid cúpric. 
Mentre l’òxid cuprós ha mostrat valors de russeting més alts que el Testimoni a la 
major part d’assaigs, en el cas del hidròxid cúpric la seva eficàcia sembla estar més 
condicionada que en el cas de l’òxid cuprós per les condicions climatològiques 
posteriors a la seva aplicació. 
  
Per contra, s’ha observat que l’increment de la superfície amb russeting ve 
acompanyada d’una purga de fruits i una disminució de la producció. Aquest fet s’ha 
observat més a l’òxid cuprós que a l’hidròxid cúpric. 
 
En general s’ha pogut observar que els anys en que la purga de fruits ha estat més 
elevada ha coincidit quan els tractaments han estat més intensos (2 aplicacions de 2,5 
kg/ha o 3 aplicacions de 2 kg/ha d’òxid cuprós), el que indicaria que superar l’intensitat 
de les aplicacions de coure pot incrementar considerablement la purga de fruits. 
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Si es compara el russeting aconseguit amb les aplicacions de coure amb la pèrdua de 
fruits, es pot observar que hi ha una relació directa entres tots dos paràmetres, la qual 
cosa indicaria que les estratègies més eficaces en provocar russeting també són les 
més fitotòxiques per l’arbre, traduint-ne aquesta fitotoxicitat en una purga de fruits en 
els dies posteriors a l’aplicació. 
 
Aquesta pèrdua de fruits, s’ha vist acompanyada d’un increment del pes mig del fruit i 
de la distribució per calibres. Aquest fet suposa que les aplicacions a base de coure 
exerceixen un efecte aclaridor que aconsegueix millorar la distribució de calibres, 
estant condicionada aquesta millora per factors com la càrrega de l’arbre. 
 
Les aplicacions de l’hidròxid cúpric o de l’òxid cuprós per incrementar el russeting són 
més eficaces si es realitzen en les 2-3 primeres setmanes després de la floració, de 
manera que un retard d’aplicació suposa una pèrdua de la intensitat del russeting, fins 
al punt de no mostrar diferències significatives respecte al Testimoni segons les 
condicions climatològiques. 
 
Finalment es pot concloure que l’estratègia més eficaç per aconseguir russeting és 
l’aplicació d’òxid cuprós a 2 kg/ha realitzat durant les primeres 2-3 setmanes desprès 
de floració, de totes maneres aquesta estratègia presenta el major risc de purga de 
fruits i de disminució de producció. Una segona opció menys agressiva tant pel 
russeting com per la pèrdua de producció seria hidròxid cúpric a 2,5 kg/ha aplicat al 
mateix període. 
 
És evident que les condicions climatològiques és un dels factors més importants a 
l’hora de preveure la quantitat del russeting natural i del russeting provocat per les 
aplicacions de coure, però el fet que les aplicacions tardanes no siguin eficaces fa que 
la decisió de tractar no pugui ser a posteriori al coneixement de les condicions 
climatològiques. 
 
L’única informació que serveix per resoldre el dilema Òxid vs. Hidròxid és l’històric de 
russeting de la parcel·la, de manera que aquelles parcel·les que històricament han 
presentat bastant russeting natural degut a que les condicions climatològiques son 
favorables (p.e. proximitat a un riu) semblaria que el hidròxid és l’opció més adient. 
Mentre que aquelles parcel·les amb poc russeting, perquè estan situades en zones amb 
humitats baixes, l’opció hauria de ser el òxid cuprós. 
 
Malgrat aquest històric de les parcel·les, l’eficàcia o la purga de fruits de l’estratègia 
triada estarà molt condicionada per les condicions climatològiques durant els dies 
posteriors a la seva aplicació, en especial pel hidròxid cúpric degut a la seva menor 
eficàcia en comparació a l’òxid cuprós. 
 
 

5.- Agraïments. 
 Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a un projecte de la IV Convocatòria d'ajuts 
a projectes de recerca sobre temes fructícoles de Catalonia Qualitat 2002-2003 i al 
projecte INIA RTA03-030-C2-2. 
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