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TRACTAMENTS FRUITERS I AMETLLERS 

Fer un tractament de coure. 

 

OLIVERA 
 

 

Tractar amb coure després de collir, 
sobretot si s’ha fet anar màquines tipus 
“aplauso” o collitadores. 
 
COVICAMPO 50    :   5 Kg/1000 
COVINEX FLOW      :   3 litres/1000 

 

 

RECOMANACIONS DE TRACTAMENTS DEL MES GENER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERBICIDA 

TRACTAMENT DE FINQUES AMB 
PROBLEMES DE MARGALL 

 
El moment de fer l’aplicació es quant el 
sembrat te  de 2 a 3 fulles, i el margall no ha 
passat de les 3 fulles. 
 
POLAR    +  MOHICAN 
BENCH        1 litre/jornal + Herbicida fulla 
ampla                                        
HUSSAR PLUS    75 cc/jornal    +   BROMOXINIL   300  

cc/jornal 

     
                                                                          
                                                                          
TRACTAMENT DE FULLA AMPLA 
S’ha d’utilitzar productes  que no estan 
afectats per la temperatura. 

 

 

MAGATZEM 

Els socis que estiguin interessats  amb que 

la cooperativa els faci el tractament 

herbicida al sembrat, passin a apuntar-se 

per la cooperativa.  

De cara a la propera campanya de panís, 

es mirarà la possibilitat de contractar el 

“zancudo” per fer tractament de l’aranya 
si hi ha suficients socis que volguessin el 

servei. 

Es pot passar pel magatzem a apuntar-se 
per patata de sembra. 
 
 

RENTADOR / BENZINERA 

Tenim el plaer d’anunciar-vos que tenim acabades les 
totes les instal·lacions de l ‘estació de servei i en ple 
funcionament.  
RENTADOR DE COTXES, GASOLINERA AUTOMAT, 
NOU ASPIRADOR I ESPOLSA CATIFES 

us recordem que a l’oficina de la 
cooperativa teniu a la vostra disposició la 
PROMOCIÓ ESPECIAL DE FITXES DEL 
RENTADOR I ASPIRADOR  10+2 a  12€ 
 

http://www.arbequina.coop/
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INFORMACIÓ ALS SOCIS 
D’ARBEQUINA I SECCIÓ DE CRÈDIT SCCL  

(GENER 2020) 

 

A partir del  7 de Gener podreu retirar l’oli dels 
socis.  

Passeu per l’Agrobotiga entre setmana en 
horari de 10h a 14h, depenen de la quantitat es 

retirarà a la mateixa Agrobotiga o s’enviarà a 
recollir al molí. 

 

Amb aquesta operació es vol potenciar la venda 

del oli per part del socis, on rebran  

“una compensació” en format de rappel per 
gastar a l’Agrobotiga. 

Com més oli pugui vendre el soci millor serà la 

liquidació per la cooperativa. 

L’esforç de fer aquestes vendes es premiarà a 
nivell individual amb aquest rappel. 

A mode d’exemple l’any passat el soci que va 

“vendre” més oli per valor de 6.000€ n’hi va 

rebre 1200€. (Aquest import va en funció de 
trams de venda i %, a més vendes més %) 

 

El soci que vulgui retirar més oli del produït ho 

podrà fer previ, pas i autorització per les 

oficines. Segons els paràmetres de risc, la  

direcció autoritzarà l’ esmentada retirada. 

 

Durant aquest mes de Gener s’ingressarà la 
primera bestreta de l’oli a la secció de crèdit. 

 

Us recordem que a la 

pàgina web, 

www.arbequina.coop 

ja hi podeu trovar la 

informació de preus i 

rendiments a la pestanya 

SOCIS  

 

Ampolla del centenari  

Ja a la venda 15€ PVP 

 

          
 

Es pot retirar amb el 

rappel del soci si ho 

desitgeu! 
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