
 

 

INFORMACIÓ ALS SOCIS PER SECCIONS  
ARBEQUINA I SECCIÓ DE CRÈDIT SCCL  

 

 

Oli  

❏ S’informa al soci que el passat mes de gener s’ha pagat  la bestreta de l’oliva a un preu 
de 2.20€ / kg d’oli.(+iva). 

❏ Informem al soci que les vendes d’oli mitjançant la web, del mes de gener 2021 han 
augmentat un  50% respecte el mes de desembre 2020. En contra de la davallada de 
vendes de l’agrobotiga per incidència del Covid i les restriccions de desplaçament que 
tenim al país desde fa un mes.  

 

Cereals i ametlla 

❏ Tot el cerea li panis haurà de quedar venut al maig per tal de poder fer el 
manteniment dels silos per la pròxima campanya. Si el soci no ha passat a vendre, ho 
liquidarem desde administració.(limit 27/05/2020) 

❏ Ametlla data límit de venda 14/05/20. 

 
Magatzem  

❏ Ja podeu encomanar la llavor de Panís al magatzem de la cooperativa al Jordi  

❏ Per sembrar patates apunteu-vos al magatzem. 

❏ La cooperativa ofereix a tots els socis que estiguin interessats, a fer el servei 

d’aplicació d’adob N32  als vostres camps. Preguntar al magatzem.  

 

Oficina / Assegurances 

❏ Degut a l’increment de casos de covid a la comarca agraïm a tots els socis/es 

que vinguin a les oficines per gestions imprescindibles. Les demés consultes les podeu 

realitzar per telèfon o mail.  973 16 00 00   info@arberquina.coop 
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Oficina / Assegurances 

Adaptem l’horari d’oficina  i noves mesures per la covid-19 

❏ Es recorda que l’horari d’oficina i atenció al públic és de 8h a 12h i que només 

poden haver 1 persona dins a l’oficina.  

❏ Prioritzeu les consultes telefòniques, sinó és estrictament necessari personar-

se a les oficines. 

❏ S’informa que a partir del 15 de gener fins els 28 de febrer ja es poden fer les 

assegurances dels fruiters.   

❏ Qui estigui interessat en informació o que se’ls faci un pressupost sense 

compromís sobre assegurances de la llar i/o magatzems entre d’altres, que ho 

comuniqui a les oficines. Telèfon o mail assegurances@arbequina.coop  

 

RECOMANACIONS DE TRACTAMENTS DEL 

MES  

TRACTAMENTS FRUITERS AMETLLERS I OLIVERES 
Després de les nevades provocades per la Filomena el passat més de gener, es 

recomana tractar els arbres amb COURE.  Sobretot les oliveres amb branques 

trencades.  

Margall de 3 fulles:   TRACTAMENTS DE CEREAL                        

● - 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 
● ADOB ALFALS 200  -  300   kg / jornal    
● IMPORTANT: al tractament tant d’ordi com de blat, fer el tractament d’un producte fungicida 

contra bolet 

mailto:assegurances@arbequina.coop

