
 

 

 
INFORMACIÓ AL SOCI  ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVENI AMB EMPRESA DE TELEFONIA 
la cooperativa te un conveni amb l’empresa bivid de telefonia movil i internet 
+ fixe ha uns preus molt competitus amb molts avantatges pels nostres socis 

i clients. Alta per web: http://gog.lu/GVVm  
 

CAMPANYA ASSEGURANCES DE VEHICLES 
Si no tens l’assegurança amb nosaltres, porta la teva pòlissa actual i te la 
millorarem.   TE OBSEQUI  

Fem consum de proximitat. Vine a la Cooperativa!   

 

 

 

 

 

OBLIGATORI ENTRAR A LES  INSTAL·LACIONS DE 

LA COOPERATIVA AMB MASCARETA. 

 

 

 

 
SECCIÓ DE 
CRÈDIT 
 
IMPOSICIONS A TERMINI  
a 12 mesos  
Des de 3.000€  des de 0.30% TAE 
 
IMPOSICIONS A TERMINI  
a 18 mesos  
Des de 6.000€  des de 1.10% TAE 

FINANÇAMENT 
Necessites finançament  
agrari? Finançar el circulant, 
comprar maquinària? 
Et podem ajudar.      
consulta'ns. 

PÒLISSES DE  

PRODUCTE/CAMPANYA :  
DES DE 3%TAE  
 

PRÉSTECS PERSONALS :  
DESDE 5% TAE 

MAGATZEM  
Al magatzem disposem d’un nou 
dipòsit de 25.000l d’abono lí-
quid . 

 
RAPPEL OLI  
Es comunica  a tots els socis, 
que ja poden anar a buscar el 
Ràpel de l’oli per l’Agrobotiga. 
Horari de dimarts a diumenge 
de 10:00h a 14:00h. 
 
 

LA COOPERATIVA SOU TOTS 
VOSALTRES!    

WWW.ARBEQUINA.COOP 

 

 

DUN  
Es prega a tots els socis que facin la dun fora de la cooperativa, que passin una 
copia a magatzem@arbequina.coop o la portin a les oficines.  

OLI   
Es recorda que el passat 19 de juny es van liquidar la totalitat de les olives. 
S’ha de passar per les oficines a signar totes les liquidacions de la campanya. 
Preu final 2.50€ kg/oli     
 

 BÀSCULA 
Es prega a tots els socis/es que quan passin per la bàscula de la cooperati-
va, aturin el motor del tractor al moment de pesar,  per motius de seguretat 
i per el calibratge de la bàcula.   

ATENCIÓ!  
 
Informem que per motius del COVID-19 nomès pot entrar una sola 
persona a la caseta de la bàscula per signar els albarans .  

 

http://gog.lu/GVVm


 

 

RECOMANACIONS DE TRACTAMENTS  

DEL MES DE JULIOL 
 

 

 

 

PANIS 

S’ha de tractar per l’aranya 

ABAMECTINA 0.5 L/JORNAL 

MULLANT  2.0 L/JORNAL 

AMETLLER 

 - Pugó:   Tractar si es veu arbres afectats 

I bacteries xantomones després de les 
pluges. 

 

OLIVERA 

Vigilar els arbres joves per aranyuelo ( Gli-
fodes ) 

 

PERERA 

Durant aquest mes es tindrà que trac-
tar per Carpocapsa  i Capua 
Fosforats i Piretrines  
PSILA :  Tractar si es té entre 5 - 10 % 
d’eclosió 
Abamectina    1  litro/1000 
FILOXERA: Es tindrà que tractar entre 
el dia 15 - 20 del mes 
 
 
 
MOSCA DE LA FRUITA 
-  Karate Zeon     200 cc / 1000 
-  Decis Protec     800 cc / 1000 
-  Delta      500 cc / 1000 
 

POMERA 

     S’ha  de vigilar per Carpocapsa i 
Capua 

Fosforats  i piretrines 
Vigilar el pugó i tractar si es veu 
algun arbre afectat 
Vigilar la cendrosa i tractar quan 
es veu el primer brot afectat 
S’ha de  tractar amb calç per Bitter
-pitt 
Aranya roja  

Tractar quan es trobi mes del 50 % de 
fulles ocupades per aranya 
 
PRESSEGUER, NECTARINA 

     Vigilar la cendrosa, tractar quan es 
veu  la primera taca 

Monilia   :   Orius 0.5l -1l / 100 
Anarsia  ( Cuc del presseguer ) 
Trips       :   Spintor   250 cc /  1000  a 
partir del canvi de color 


