RECOMANACIONS DE TRACTAMENTS DEL MES MARÇ
TRACTAMENT POMERA

TRACTAMENT PERERA
Abans de florir
Oli blanc + ( Atominal ) + coure

TRACTAMENT MOLT IMPORTANT ( just abans de
floració )
Oli blanc 25 litros/1000
Tepekky 150 g / 1000
Expedient o Atominal 0.5 l / 1000
Anticendrosa i mota ( en Golden i Royal Gala )

BLANQUILLA : PASTILLA
1ª Aplicació : 10 - 30 % de flor oberta : 1 litro/ 1000
FENGIB
2ª Aplicació : 90 - 100 % de flor oberta 5 pastilles
Adob foliar x 1000 litros
Aminoacids
Crapal ( 1- 2Litro/1000 segons el vigor de l’arbre si no
s’ha tirat abans)

PER QUALLAT a 50 - 80 % de FLORACIO
Folmoxanil 0.5 Litros/1000
+ Regalis 1 - 1.5 kg/1000
GOLDEN (Tractaments anti-russeting)

CONFERENCE

20 - 50 % de floració
Regulex 300 - 400
cc/1000 + sofre 10 kg/1000
100 % de floració
Igual
10- 12 dies
Igual
10- 12 dies
Igual

50 – 70 % de flor oberta
300 – 500 cc / 1000
FENGIB
o 1 – 2 PASTILLES + AMINOACIDS / 1000
PSILA
EPIMEC ( A caiguda de pètals )

VARIETATS VERMELLES (cuallat)
30 - 40 % de floració
+ Boro
100 % de floració
+ Boro

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
magatzem.

del

servei

pregunteu

-Tothom
que
estigui
interessat
tractament
d’herbicida,
passeu
magatzem.

al
pel
pel

-Ja es pot passar a reservar la llavor de
panís.

Promalin 500 cc/1000
Promalin 300 cc/1000

NOVETAT
Bàscula Municipal.
A les oficines disposem de targetes
recarregables de saldo per la bàscula
municipal.

Preu de la targeta: 3€
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INFORMACIÓ ALS SOCIS
D’ARBEQUINA I SECCIÓ DE CRÈDIT SCCL
(MARÇ 2020)
Resum de la reunió de la promoció del Reg.

INFORMACIÓ
SECCIÓ DE CRÈDIT
IMPOSICIONS A TERMINI a
12 mesos

El passat 4 de març, es va celebrar a les instal·lacions de la
cooperativa una reunió informativa juntament amb UnióNuts, sobre la importància de l’adhesió al sistema de reg del
Segarra-Garrigues.
Punts tractats:
1. Informació de l’adhesió de la promoció del reg de la
zona d’Arbeca i Omellons.
2. Opcions de finançament mitjançant la Secció de Crèdit
i/o entitats financeres
3. Promoció d’arrendament per part la cooperativa i
Unió Nuts SCCL.
Tots els interessats en la promoció del reg, en el sistema
de finançament i/o arrendament de les terres, poden
passar per les oficines.

“HEM DE SER EL CANVI
QUE VOLEM VEURE AL TERRITORI”

Des de 3.000€ des de
0.55% TAE
IMPOSICIONS A TERMINI a
18 mesos

Des de 6.000€ 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

Ja us podeu apuntar
per fer la DUN a les
nostres oficines.

*Frases motivadores
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