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PERER:  TRACTAMENTS QUALLAT 
 

Per intentar aconseguir un bon quallat es molt important tenir una flor sana i ben nodrida i 
alhora tenir l’arbre equilibrat, per tant el programa aconsellat es:  

 

 
 
 

MC SET       2 lt./ 1000  per nodrir i                                                                                       
.                 estimula la floració  

 

 

 

 

 

 

   BORO plus + MC SET + FENGIB + MULLANT 
:           
Al següent quadre es donen recomanacions de les dosis i 
moments d’aplicació de productes específics del quallat 
per les principals varietats de la zona.  
 
LES DOSIS S’INDIQUEN PER 1000 LITRES DE BROU: 
 

 10 – 20 % F 10-20% F 80 % F 80 %F 20-25 % F 80-100% F 

VARIETAT FENGIB GA3 GA3 FENGIB 
ANA 0.45%+ANA 

amida 1.2% 

ANA 0.45%+ANA 

amida 1.2% 

BLANQUILLA 
(FLORACIÓ ABUNDANT) 

1 litre --- 
5 

pastilles 
 

 
--- 

--- 

BLANQUILLA 
(FLORACIÓ ESCASA) 

1 litre 5 pastilles 
5 

pastilles 
--- --- --- 

BLANQUILLA 1 litre --- --- 3-5 pastilles --- --- 

ALEXANDRINA 0.4 litres --- 
2 

pastilles 
--- --- --- 

ERCOLINI 0.3 litres --- --- --- --- --- 

DEVOE 0.4 litres --- --- --- --- --- 

CONFERENCE 0.5 litres --- --- --- --- --- 

WILLIAMS --- --- --- --- 0.6 Kg 0.6 Kg 

BARLETT --- --- --- --- 0.6 Kg 0.6 kg 

LLIMONERA --- --- --- --- 0.6 Kg 0.6 kg 

QTee ( CELINA) --- --- --- --- --- 0.6 kg 

          

       



 

 
  
 

 10 – 20 % F 40-60% F 
10-15 DDCP 

( Desprès de caiguda de pètals) 

ABATE FETEL 
BA+GA4+GA7 

(PROMALIN) 

BA+GA4+GA7 

(PROMALIN) 
REGALIS 

Opció  1 250 cc 250 cc 1 KG 

 
 

GA4+GA7 

(NOVAGIB) 

GA4+GA7 

(NOVAGIB) 
 

Opció 2 500  cc 500 cc 1 KG 

 
 

Una altra alternativa per la 

varietat  CONFERENCE 
10 – 20 % F 40 -60% F 

15-20 DDCP 
(Desprès de caiguda de pètals ) 

VARIETAT PROMALIN PROMALIN 
PACLOBUTRAZOL  o 

REGALIS 

 250 cc 250 cc Entre 1 –1.5 litres 

 

 

MOTA  o  SEPTORIA :  es recomanable barrejar SCORE ( DIFECONAZOL 25% ) a les 
varietats sensibles. 
 

HOPLOCAMPA:   en finques amb problemes aplicar  KARATE. 

  

FOC BACTERIÀ: Recordar  que l’època de floració és la de màxima sensibilitat per aquesta 

malaltia. Productes biològics autoritzats contra aquesta malaltia: Bacillus subtilis i 
Aureobasidium pullulans . 
En postfloració es poden aplicar activadors de defenses de les plantes: Fosetil- Al. 
 
 

 

 
En general en les parcel·les vigoroses s’ha 
de controlar el vigor per evitar una purga 
excessiva, es aconsellable aplicar un 
regulador de creixement als 15-20 dies 
desprès de caiguda de pètals. 

 

 

 

NOTA: en cas de glaçada aplicar el més aviat possible giberelina (a les varietats tolerables) i 

aminoàcid . 
 

GA3  pastilla  GA3 Líquida 

1 p     60   cc 

2 p 120 cc 

5 p 300 cc 

16 p 1 L 

           



 

En cas de dubte, ja que el quallat es un tema molt  complex i diferent per cada parcel·la, 
consulteu al servei tècnic 

 

 

 

POMERA:  TRACTAMENTS EN PREFLORACIÓ 

 
Els tractaments aniran dirigits a combatre POLL DE SAN JOSE , el PUGÓ ROSAT, 
MOTA,CENDROSA i altres fongs; en l’estadi fenològic E (botó rosa). L’estratègia a seguir serà 
amb el següent tractament: 
 

   

 

  LUQSOL (oli de parafina 83%)  a 1 l/hl + 

  TEPPEKI (flonicamida 50%)  a  140 gr./ha  +  

   BRAI (piriproxifen 10%) a 50 cc /hl +  

  CUPROCOL (oxiclorur de coure 70%) a 250 cc/hl + 

  SCORE (difenoconazol 25%) a 150-200 cc/hl 

 

 

 

 

 

FRUITERS D’OS:  PRESSEGUER, NECTARINA , AMETLLER, ... 
 

MONILIA, ARRUFAT I FUSICOCUM (brindilles seques): Cal tractar amb fungicides específics 
després de pluges. RECOMANEM, per les males condicions climàtiques que s’estan donant 
durant aquest període, afegir al tractament un aminoàcid o adob foliar  
 

GRAFOLITA: S’han capturat els primers adults. Les finques a on tinguin previst instal·lar 
confusió sexual cal que ho facin el més aviat possible. 

 

 


