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TRACTAMENTS PRE-FLORALS 
 
Les diferents estratègies que proposem des de la secció agrícola són les 
següents: 

 
PERERA 

 
ESTADI VEGETATIU ESTRATÈGIA NOM COMERCIAL 

 OLI DE PARAFINA CEKUOIL 
ESTADI E – E2 PIRIPROXIFEN / CLORPIRIFOS EXPEDIENT / WARRIOR o DURSBAN 

 TMTD TIURAM 

 ABAMECTINA APACHE 

 

    
 

     POMERA 
 

ESTADI VEGETATIU ETRATÈGIA NOM COMERCIAL 

 OLI DE PARAFINA CEKUOIL 

ESTADI E – E3 IMIDACLOPRID CONFIDOR, KOPY 
 PIRIPROXIFEN / CLORPIRIFOS EXPEDIENT / WARRIOR o DURSBAN 

 COURE o TMTD + SISTÈMIC 
CUPROTEC o TIURAM + ORIUS, 

SYSTHANE, SCORE 

 

    



 
QUALLAT EN PERA 

 
Des de la Secció agrícola de la Cooperativa d’Ivars es proposa fer 
l’aplicació de productes afavoridors del quallat en pera. Les estratègies a 
seguir són les següents: 
 
 

Varietats Floració pastilles per 
1000 l 

Floració Pastilles 
per 1000 l 

Podeu substituir el primer 
tractament de pastilla per 

FENGIB per 1000l 
Blanquilla 20% 3-5 100% 3-5 1000 cc 

Alejandrina 20% 2 100% 1 500 cc 

Barlett, 
Williams i 

Conference 
40% - - - 400-500 cc 

Bona Lluïsa 20% 1 100% 1 500 cc 

Devoe - - 80% 2-3 
400 cc (trct. únic al 60% 

floració) 

Decana - - 80% 3 
600 cc (trct. únic al 60% 

floració) 
Ercolini 30% 0-2 - - 400 cc 

Flor d’Hivern 50% 2-5 - - 600 cc 

G. Champion - - 70% 2-3 
500 cc (trct. únic al 50% 

floració) 
Passa 

Crassana 
20% 3 80% 3 500 cc 

 
 

Podeu aplicar a plena floració d’1.5 – 2 litres de CULTAR per 1000 l. 
Per regular arbres vigorosos i en especial el de la varietat Blanquilla. 

En cas que trieu fer Promalin pel quallat de la Conference, les dosis 
són 25 cc per 100 ltrs. Al 20% de floració i un segon tractament a 25 cc al 
60% de floració. 

A més de la pastilla, o altre producte, afegiu un mullant més un 
adob foliar rics en fòsfor per afavorir millor el quallat. 

És important no barrejar amb FENGIB cap adob foliar ric en nitrat ni 
aminoàcids. Tampoc ho apliqueu després d’una gelada. 
 
 

BLAT 
 
Tal i com us hem anat recordant, cal tenir present que la varietat de blat 
“Garcia” és molt sensible a la malaltia anomenada “rovell” o “roia”. Per 
aquest motiu és aconsellable tractar totes les finques de “Garcia” amb 
TECUBONAZOL  a raó de 1 l/ha. 
 

 
 

ROVELL o ROIA 

 



   SECCIÓ AGRÍCOLA  
       CIRCULAR Nº2
                                      MARÇ 2011 

 

 
 

PANÍS 
 
ADOBAT DE FONS 
 
 Segons la programació de campanya o el pla de fertilització que 
estimeu a les finques de panís, podem donar una aproximació segons 
extraccions de conreu: 
 
CAS 1.- Adobat tot en fons (tot al sembrar): 
 
* YARA ACTIVA (22-11-11) uns 1200 Kg per Ha ( 550 Kg per jornal) 
 
CAS 2.- Adobat de fons i posteriorment amb cobertera 
 

• YARA ACTIVA (22-11-11) 
700 Kg per Ha (300 per jornal) 

• BLENDING 10-5-15 
 
 
VARIETATS 
 
 Sols ressaltar que cal tenir en compte que la durada del cicle marca 
també la data de sembra del panís. Els cicles 700 són per sembrar abans 
de mig abril i els cicles 600, per sembrar a partir de mig abril. 
 
 Les noves varietats de panís de cicle 600 han millorat molt el 
rendiment de producció i tenen un assecat ràpid al camp, factor important 
a l’hora de tenir-ho en compte per evitar despeses innecessàries 
d’assecatge. 
 
Varietats recomanades a la zona: 
 

CICLE 700 CICLE 600 

PR31N28 (O.G.M.) PR33Y72 (O.G.M.) 

GUADIANA PR34N44 (O.G.M.) 

DKC 6667 (O.G.M.) PR33W86 (O.G.M.) 

DKC 6666 BELES SUR (O.G.M.) 

HELEN BT (O.G.M.) SANCIA 

HELEN DKC 6451 (O.G.M.) 

 DKC 6677 

 LG 36.27 

 
 
 


