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TRACTAMENTS FRUITERS I AMETLLERS 

  PERERA: PER PSILA 

  Piretrina + Oli blanc i tractar en hores de sol i calor           

  A botó rosa: Oli blanc + Fosforat +  Expedient 

+Coure 

 

RECOMANACIONS DE TRACTAMENTS DEL MES FEBRER 

 

 

 

 

 

 

 

          TRACTAMENTS CEREALS      

 

Margall de 3 fulles:                              
- BENCH     1    litre/jornal     +  Producte fulla ampla    

HUSSAR  PLUS  75 cc/jornal  +  Bromoxinil 300 

cc/jornal    

Margall + Cugula:                              

- Axial PRO    0.425   litres/jornal     +  Producte fulla 

ampla 

Fulla ampla Seca: 
- Posta SX:  25 grams/jornal  + Dadora   40 gr/jornal 

- Mustang:  0.3 litres/jornal 

Reg: 
- Bromoxinil + MCPA: 0.5  Litres/jornal 

- Posta SX   25 grams/jornal  + Dadora  40 gr/jornal 

Esperar ha fer el tractament que les males herbes 

estiguin actives.  

IMPORTANT: al tractament  tant d’ordi com de 
blat fer tractament d’un producte fungicida contra 
bolets. 
……………………………………………………………………………………… 

ADOB ALFALS 
200  -  300   kg / jornal    

 

MAGATZEM 

-La cooperativa ofereix als socis 

que estiguin interessats, a fer el 

servei d’aplicació d’adob líquid i 

Urea 46% als vostres camps.  

Pels preus del servei pregunteu al  

magatzem.  

-Tothom que estigui interessat pel 

tractament d’herbicida, passeu pel 

magatzem.  

-Qui estigui interessat en fer alfals 

nou, mitjançant la cooperativa, que 

passi per el magatzem. 

 
 

 

NOVETAT 

Bàscula Municipal. 

 

Disposem de targetes 

recarregables de saldo, per la 

bàscula municipal a les oficines.  

Importants descomptes per socis 

i veïns d’Arbeca.    
Promoció recàrrega : 100€ - 120 pesades. 

Preu de la targeta: 3€  

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

(FEBRER 2020) 

La cooperativa ha efectuat una bestreta de 

l’oliva  de 2€/kg d’oli, ho teniu ingressat al 
vostre compte de la secció de crèdit.  

Recordeu que es obligatori venir a signar la 

bestreta a les oficines.  

 

……………………………………………………………………… 

PROMOCIÓ REG 
 
Estem preparant una reunió informativa on 

explicarem les diverses possibilitats per 

arrendar o finançar la promoció del reg del 

Segarra-Garrigues. Estem en negociacions amb 

UNIO NUTS per arrendar finques. 

 

.......................................................................... 

 

 

          Fira Saragossa 

 

 

Organitzarem un autocar per anar a la fira. Dia 

a concretar. Preu del trajecte 10€ aproximat. 
(passeu per les oficines o el magatzem per 

apuntar-vos) 

……………………………………………………………………… 

 

 
INFORMACIÓ 

SECCIÓ DE CRÈDIT 

 

IMPOSICIONS A TERMINI a 12 mesos  

Des de 3.000€  des de 0.55% TAE 

 

IMPOSICIONS A TERMINI a 18 mesos  

Des de 3.000€  des de 1.50% TAE 

.………………………………………………… 
Us recordem que a la pàgina web 
www.arbequina.coop 
ja hi podeu trobar la informació 
de preus i rendiments a la 
pestanya SOCIS  
 
………………………………………………… 

 
Ampolla del centenari 
Ja a la venda 15€ PVP 
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