
 

Servei de Sanitat Vegetal  1 de 14 08/04/2019 13:02 

FRUITERS i VINYA - Establiment de la dosi 
 
Document en construcció (abril 2019) 

 
 
El sistema DOSA3D www.dosa3d.cat ajusta el volum de caldo i la dosi del producte fito-
sanitari a partir de les dimensions del cultiu i el tipus d’equip de tractaments. 
 
Un cop introduïdes les dades en l’aplicatiu, DOSA3D estableix el volum mínim de caldo 
recomanat pel tractament. Els valors aconsellats poden oscil·lar entre 400 - 1400 L/ha 
en fruiters i 150 – 500 L/ha a la vinya. 
 

  
 
També, a partir de la dosi  informada en concentració (%) o, alternativament, per super-
fície cultivada (kg o L/ha), DOSA3D calcula el producte a incorporar per dipòsit (kg o L) i 
la dosi per superfície cultivada (kg o L/ha). En el cas que la dosi s’hagi informat per su-
perfície (kg o L/ha), el valor obtingut coincidirà exactament amb la quantitat introduïda. 
 
Però quin és el valor de la dosi a informar? Inicialment, la dosi a informar és la que es 
troba en el registre del MAPA, en la fitxa corresponent a la resolució per la que s’auto-
ritza la utilització del producte: 
 www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp. 

 
Sovint la informació a introduir finalment en l’aplicatiu no és la que s’especifica en el 
registre i, fets els càlculs inicials, cal deduir la dosi, transformant-la sempre a dosi per 
superfície (kg o L/ha) seguint els passos que s’expliquen en aquest document.  
 
Als efectes del que s’estableix en el RD 1311/2012 (Annex 3 Part I_Bi) sobre Ús Sosteni-
ble dels Productes Fitosanitaris, al quadern d’explotació (quadern de camp) solament 
és imprescindible consignar la quantitat de producte aplicada i la superfície tractada. La 
dosi per superfície (kg o L/ha) haurà de ser coherent amb dita informació.  
 
El contingut d’aquest document no és aplicable als tractaments amb feromones de con-
fusió sexual o captura massiva. 
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Expressió de la dosi – sistemes actualment vigents 
 
En un futur no llunyà la dosis s’establirà segons criteris precisos associats a les dimensi-
ons del objectiu a tractar. Però, avui, de forma general, la dosi per a cultius arboris (3D), 
tant en el registre del MAPA com a les etiquetes, s’expressa utilitzant un dels paràmetres 
següents o la combinació de dos d’ells: 
 

- Concentració del caldo (%) 
- Volum de caldo a polvoritzar (L/ha) 
- Dosi per superfície cultivada (kg o L/ha) 

 
Aquests tres paràmetres sempre es relacionen entre sí de la següent forma: 

 
La expressió gràfica d’aquesta relació per a diferents concentracions (per exemple, 
0,01%; 0,02% i 0,04%) és: 
 

 
 

 
Sistemes de expressió de la dosi 
Actualment, a les fitxes del registre del MAPA coexisteixen un mínim de quatre sistemes 
d’expressió de la dosis per al tractament de cultius 3D. 
 

sistema Expressió exemple 

S1 Concentració del caldo (%) 0,01% - 0,02% 

S2 Concentració del caldo (%) i Volum de caldo (L/ha) 
0,25% - 0,08% 

500 – 1500 L/ha 

S3 Volum de caldo (L/ha)  i Dosi per superfície cultivada (kg o L/ha) 
400 – 1500 L/ha 
0,12 – 0,38 L/ha 

S4 Dosi per superfície cultivada (kg o L/ha) 1,7 – 1,9 kg/ha 

 

Concentració (%) * Volum caldo (L/ha) * 10
-2

 = Dosi per superfície (kg o L/ha) 
 



 

Servei de Sanitat Vegetal  3 de 14 08/04/2019 13:02 

Informació de la dosi en el sistema DOSA3D 
 
A partir de la informació de la fitxa tècnica, com informar la dosi del tractament en el 
sistema DOSA3D? El procediment no és immediat, cal deduir el valor a introduir (Kg o 
L/ha) a partir de la informació de la fitxa tècnica seguint un procediment depenent del 
sistema en el que s’expressa la dosi del producte a aplicar. 
 
Procediment 
 
1. Identificar el sistema en el que s’expressa la dosi a la fitxa del producte a aplicar. 
  
2. Calcular el volum de caldo ajustat de caldo (L/ha) mitjançant DOSA3D. Per això cal 

informar una dosi en concentració (%) o per superfície cultivada (kg o L/ha) segons 
indiqui la fitxa tècnica del producte. 

 
3. A partir del volum de caldo ajustat, establir la dosi ajustada expressada en per su-

perfície cultivada (kg o L/ha) mitjançant els tipus de gràfic que es troben a continu-
ació (elegir el corresponent al sistema d’expressió de la dosi del producte a aplicar). 

 
4. Sobre l’aplicatiu, tornar a calcular informant novament la dosi amb el valor obtingut 

en el pas anterior per superfície de cultiu (L o kg/ha). 
 

5. DOSA3D proporcionarà els valors definitius de la quantitat de producte a incorporar 
per dipòsit, producte total a aplicar y dosi ajustada en els diferents sistemes d’ex-
pressió (dosi per superfície cultivada, per volum de vegetació i per superfície de pa-
ret vegetal (LWA). 

 
Precaucions 
 
En ocasions, els tractaments a volum ajustat impliquen tractar a concentracions eleva-
des que poden originar problemes de miscibilitat en la preparació del caldo o  d’oclusió 
en els filtres i/o els broquets de l’equip de tractaments. 
 
Per prevenir aquests problemes, caldrà cerciorar-se d’antuvi de la viabilitat operativa 
del producte amb el que es pretén tractar a la concentració desitjada. 
 
A continuació es proporcionen diversos exemples per deduir la dosi a informar per a 
cadascun dels sistemes d’expressió de la dosi. En tots els casos la dosi, ja sigui en con-
centració (%) + volum de caldo (L/ha) o per superfície cultivada (L/kg o ha) es troba situ-

ada sobre l’anomenada “via verda”. 
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ÍNDEX 

  producte pg. 

fruiters 

S1 - Concentració del caldo (%) ARIUS 5 

S2 - Concentració del caldo (%) i Volum de caldo (L/ha) THIOPRON 825 6 

S3 - Volum de caldo (L/ha)  i Dosi per superfície cultivada (kg o L/ha) LUNA EXPERIENCE 7 

S4 - Dosi per superfície cultivada (kg o L/ha) TEPEKKI 8 

    

vinya 

S1 - Concentració del caldo (%) 
VIVANDO  9 

TALENDO EXTRA 10 

S2 - Concentració del caldo (%) i Volum de caldo (L/ha) 
DYNALI  11 

THIOPRON 825 12 

S3 - Volum de caldo (L/ha)  i Dosi per superfície cultivada (kg o L/ha) LUNA EXPERIENCE 13 

S4 - Dosi per superfície cultivada (kg o L/ha) KUPROS 35 WG 14 

 

  



 

Servei de Sanitat Vegetal  5 de 14 08/04/2019 13:02 

Sistema 1 - Concentració (%) 
 
Tractament: cendrosa (oïdi) en presseguer (DOSA3D, volum addicional de caldo) 
Exemple ARIUS (Reg. 21888) - QUINOXIFEN 25% [SC] P/V 

 
a. Dosi màxima admissible: no especificada 
b. Dosi autoritzada: 25 – 30 mL/hL, equivalent a 0,025 - 0,030 %  
c. Dosi mínima aconsellable (kg o L/ha): veure càlcul a continuació 
 
Establiment de la dosi mínima 
Si a la fitxa tècnica del producte no s’informa el contrari, s’adoptarà un volum de referència de 1000 L/ha  
 
Dosi mínima recomanada  = concentració mínima * volum de referència (0,025% *1000 * 10-2 = 0,25 L/ha) 
 
 

 Volum caldo 
(L/ha) 

concentració 
(%) 

Dosi 
(L/ha) 

Valors de 
referència 

màxim 
1000 

0.030 0.30 

mínim 0.025 0.25 

 

 

 
 

Possibles resultats per a diferents 
etapes vegetatives  

Volum caldo 
(L/ha) 

concentració 
(%) 

Dosi 
(L/ha) 

rang adoptat   

 

Estadis inicials 
(fins caiguda pètals)   

400 - 500 450 - 0.25 

Estadi intermedi (fins 
fruits mig calibre) 

600 - 800 750 - 0.25 

Plena vegetació  
(fins collita) 

1000 - 1400 1200 0.030 0.36 
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Sistema 2 - Concentració (%) + Volum de caldo (L/ha) 
 
Tractament: cendrosa (oïdi) 
Exemple THIOPRON 825 (Reg. 25055) – SOFRE 82,5%  [SC] P/V 

 
a. Dosi màxima admissible = concentració màxima * volum màxim (0,65% *1200 * 10-2 = 7,80 kg/ha) 
b. Dosi autoritzada: 0,25-0,65% 
c. Volum de caldo: 500-1200 L/ha  
d. Dosi mínima aconsellable (kg o L/ha): veure càlcul a continuació 
 
Establiment de la dosi mínima 
S’adoptarà la concentració màxima (%) i el volum de caldo mínim (L/ha)  
Dosi mínima aconsellable = concentració màxima * volum mínim (0,65% *500 * 10-2 = 3,25 kg/ha) 
 
 

 Volum caldo 
(L/ha) 

concentració 
(%) 

Dosi 
(k/ha) 

Valors de 
referència 

màxim 1200 0,65 7,8 

mínim 500 0,65 3,25 

 
 

 
 
 

Possibles resultats per a diferents 
etapes vegetatives  

Volum caldo 
(L/ha) 

concentració 
(%) 

Dosi 
(L/ha) 

rang adoptat   

 

Estadis inicials 
(fins caiguda pètals)   

400 - 500 450 - 3,25 

Estadi intermedi (fins 
fruits mig calibre) 

600 - 800 750 0,65 4,87 

Plena vegetació  
(fins collita) 

1000 - 1400 1400 - 7,80 
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Sistema 3 - Volum de caldo (L/ha) + Dosi superfície (kg o L/ha) 
 
Tractament: cendrosa, mota, alternària, monilia 
Exemple LUNA EXPERIENCE (Reg. E-00009) – FLUOPYRAM 20% + TEBUCONAZOL 20% [SC] P/V 

 
a. Dosi màxima admissible: 0,75 L/ha 
b. Dosi autoritzada: 0,20-0,75 L/ha 
c. Volum de caldo: 500-1500 L/ha  
d. Dosi mínima aconsellable: 0,20 L/ha 
 
 

 Volum caldo 
(L/ha) 

concentració 
(%) 

Dosi 
(L/ha) 

Valors de 
referència 

màxim 1500 - 0,75 

màxim 1400 0,053 0,75 

mínim 500 - 0,20 

mínim 400 0,053 0,20 

 
 

 
 
 

Possibles resultats per a diferents 
etapes vegetatives  

Volum caldo 
(L/ha) 

concentració 
(%) 

Dosi 
(L/ha) 

rang adoptat   

 

Estadis inicials 
(fins caiguda pètals)   

400 - 500 450 0,053 0,24 

Estadi intermedi (fins 
fruits mig calibre) 

600 - 800 700 0,053 0,37 

Plena vegetació  
(fins collita) 

1000 - 1400 1300 0,053 0,69 
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Sistema 4 - Dosi per superfície cultivada (kg o L/ha) 
 
Tractament: pugó  (DOSA3D, volum addicional de caldo)  
Exemple TEPPEKI (Reg. 24526) – FLONICAMID 50% [WG] P/P 

 
a. Dosi autoritzada: 12 – 14 g/hL, equivalent a 0,12 - 0,14 kg/ha 
b. Condicions específiques: 1000 L/ha  
 
 

  Volum caldo 
(L/ha) 

concentració 
(%) 

Dosi 
(kg/ha) 

Valors de 
referència 

màxim 1000 0,014 0,14 

mínim 1400 0,010 0,14 

  400 0,030 0,12 

 
 

 
 

 
 Volum caldo 

(L/ha) 
concentració 

(%) 
Dosi 

(L/ha) 

  rang adoptat   

 

Estadis inicials 
(fins caiguda pètals)   

400 - 600 500 0,024 0.120 

Estadi intermedi (fins 
fruits mig calibre) 

600 - 900 900 0.014 0.126 

Plena vegetació  
(fins collita) 

1000 - 1400 1200 0.012 0.144 
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Sistema 1 - Concentració (%) 
 
Tractament: malura (oïdi) en vinya 
Exemple VIVANDO (Reg. 24143) - METRAFENONA 50% [SC] P/V 

 
a. Dosi màxima admissible: 0,2 L/ha 
b. Dosi autoritzada: 0,01 - 0,02 %  
c. Dosi mínima aconsellable (kg o L/ha): veure càlcul a continuació 
 
Establiment de la dosi mínima 
Si a la fitxa tècnica del producte no s’informa el contrari, s’adoptarà un volum de referència de 1000 L/ha.  
La dosi mínima equival a la del tractament a concentració mínima (%) amb el volum de referència (L/ha):  
 
Dosi mínima recomanada  = concentració mínima * volum de referència (0,01% *1000 * 10-2 = 0,1 L/ha) 
 
 

  Volum caldo 
(L/ha) 

concentració 
(%) 

Dosi 
(L/ha) 

Valors de 
referència 

màxim 
1000 

0.020 0.20 

mínim 0.010 0.10 

 

 

 
 

Possibles resultats per a diferents etapes 
vegetatives  

Volum caldo 
(L/ha) 

concentració 
(%) 

Dosi 
(L/ha) 

rang adoptat   

 

Estadis inicials  
(fins inici de floració)   

150-200 180 - 0.11 

Estadi intermedi  
(floració) 

200 - 300 300 0.040 0.12 

Plena vegetació  
(quallat a verema) 

300 - 500 400 0.040 0.16 
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Sistema 1 - Concentració (%) 
 
Tractament: malura (oïdi) en vinya 
Exemple TALENDO EXTRA (Reg. Es-00008) - PROQUINAZID 16% + TETRACONAZOL 8% [EC] P/V 

 
a. Dosi màxima admissible: 0,217 L/ha 
b. Dosi autoritzada: 0,0217 - 0,072 % (0,217 L/ha a 300-1000 L/ha) 
c. Dosi mínima aconsellable (kg o L/ha): veure càlcul a continuació 
 
Establiment de la dosi mínima 
En aquest cas, calcularem la concentració (%) al volum de caldo màxim DOSA3D (500 L/ha) per aplicar la 
dosi màxima per superfície cultivada ((kg o L/ha) 
 
Concentració (%) = Dosi màxima (L o kg/ha) / Volum de referència (0,127 L/ha / 500 * 10-2 = 0,0434 %) 
 
La dosi mínima recomanada serà  l’equivalent a la concentració calculada anteriorment al volum mínim 
establert a la fitxa tècnica (0,0434% *300 * 10-2 = 0,129 L/ha) 
 
 

  Volum caldo 
(L/ha) 

concentració 
(%) 

Dosi 
(L/ha) 

Valors de 
referència 

màxim 1000 0,0217 0,217 
màxim 500 0,0434 0,217 

 mínim 300 0,0434 0,129 
 
 

 
 

Possibles resultats per a diferents etapes 
vegetatives  

Volum caldo 
(L/ha) 

concentració 
(%) 

Dosi 
(L/ha) 

rang adoptat   

 

Estadis inicials  
(fins inici de floració)   

150-200 180 - 0,129 

Estadi intermedi  
(floració) 

200 - 300 300 0.0434 0.129 

Plena vegetació  
(quallat a verema) 

300 - 500 400 0.0434 0.174 
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Sistema 2 - Concentració (%) + Volum de caldo (L/ha) 
 
Tractament: cendrosa (oïdi) 
Exemple DYNALI (Reg. ES-00001) - CIFLUFENAMID 3% + DIFENOCONAZOL 6% [DC] P/V 

 
a. Dosi màxima admissible: 0,65 L/ha 
b. Dosi autoritzada: 50-65 mL/hL (0,050-0,065%) 
c. Volum de caldo: 200-1000 L/ha  
d. Dosi mínima aconsellable (kg o L/ha): veure càlcul a continuació 
 
Establiment de la dosi mínima 
S’adoptarà la concentració màxima (%) i el volum mínim de caldo (L/ha)  
Dosi mínima aconsellable = concentració màxima * volum mínim (0,065% *200 * 10-2 = 0,13 L/ha) 
 
 

 Volum caldo 
(L/ha) 

concentració 
(%) 

Dosi 
(L/ha) 

Valors de 
referència 

màxim 1000 0.065 0.65 

mínim 200 0.065 0.13 

 

 

 
 

Possibles resultats per a diferents 
etapes vegetatives  

Volum caldo 
(L/ha) 

concentració 
(%) 

Dosi 
(L/ha) 

rang adoptat   

 

Estadis inicials  
(fins inici de floració)   

150-200 180 0,130 0.23 

Estadi intermedi  
(floració) 

200 - 300 300 0,130 0.39 

Plena vegetació  
(quallat a verema) 

300 - 500 500 0.130 0.65 
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Sistema 2 - Concentració (%) + Volum de caldo (L/ha) 
 
Tractament: cendrosa (oïdi) 
Exemple THIOPRON 825 (Reg. 25055) – SOFRE 82,5%  [SC] P/V 

 
a. Dosi màxima admissible = concentració màxima * volum màxim (0,80% *1500 * 10-2 = 12,0 kg/ha) 
b. Dosi autoritzada: 0,25-0,80% 
c. Volum de caldo: 500-1500 L/ha  
d. Dosi mínima aconsellable (kg o L/ha): veure càlcul a continuació 
 
Establiment de la dosi mínima 
S’adoptarà la concentració màxima (%) i el volum de caldo mínim (L/ha)  
Dosi mínima aconsellable = concentració màxima * volum mínim (0,80% *500 * 10-2 = 4,0 kg/ha) 
 
 

 Volum caldo 
(L/ha) 

concentració 
(%) 

Dosi 
(k/ha) 

Valors de 
referència 

màxim 1500 0.80 12,0 

mínim 500 0.80 4,0 

 
 

 
 
 

Possibles resultats per a diferents 
etapes vegetatives  

Volum caldo 
(L/ha) 

concentració 
(%) 

Dosi 
(L/ha) 

rang adoptat   

 

Estadis inicials  
(fins inici de floració)   

150-200 150 2,40 3,6 

Estadi intermedi  
(floració) 

200 - 300 300 2,40 7,2 

Plena vegetació  
(quallat a verema) 

300 - 500 500 2,40 12,0 
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Sistema 3 - Volum de caldo (L/ha) + Dosi superfície (kg o L/ha) 

Tractament: cendrosa (oïdi) 
Exemple LUNA EXPERIENCE (Reg. ES-00009) – FLUOPYRAM 20% + TEBUCONAZOL 20% [SC] P/V 

 
a. Dosi màxima admissible = 0,38 L/ha 
b. Dosi autoritzada: 0,12-0,38 L/ha 
c. Volum de caldo: 400-1500 L/ha  
d. Dosi mínima aconsellable: 0,12 L/ha 
 
 

 Volum caldo 
(L/ha) 

concentració 
(%) 

Dosi 
(L/ha) 

Valors de 
referència 

màxim 1500 - 0,38 

màxim 500 0,076 0,38 

 mínim 400 - 0,12 

 mínim 150 0,080 0,12 

 
 

 
 

Possibles resultats per a diferents 
etapes vegetatives  

Volum caldo 
(L/ha) 

concentració 
(%) 

Dosi 
(L/ha) 

rang adoptat   

 

Estadis inicials  
(fins inici de floració)   

150-200 180 0,076 0,137 

Estadi intermedi  
(floració) 

200 - 300 250 0,076 0,190 

Plena vegetació  
(quallat a verema) 

300 - 500 400 0,076 0,304 
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Sistema 4 - Dosi per superfície cultivada (kg o L/ha) 
 
Tractament: míldiu  
Exemple KUPROS 35 WG (Reg. ES-00666) OXICLORUR DE COURE 35% (exp. en Cu) [WG] P/P 

 
a. Dosi autoritzada: 1,70  –1,90 kg/ha 
b. Condicions específiques: 1000 L/ha  

 

 Volum caldo 
(L/ha) 

concentració 
(%) 

Dosi 
(kg/ha) 

Valors de 
referència 

màxim - - 1,90 

màxim 500 0,38 1,90 

mínim - - 1,70 

mínim 150 1,13 1,70 

 

 

 

Possibles resultats per a diferents 
etapes vegetatives  

Volum caldo 
(L/ha) 

concentració 
(%) 

Dosi 
(L/ha) 

rang adoptat   

 

Estadis inicials  
(fins inici de floració)   

150-200 180 0,94 1,70 

Estadi intermedi  
(floració) 

200 - 300 300 0,56 1,70 

Plena vegetació  
(quallat a verema) 

300 - 500 500 0,38 1,90 

 


