
 

 

 

INFORMACIÓ MENSUAL  
ARBEQUINA I SECCIÓ DE 
CRÈDIT SCCL 

 
Cereals i ametlla 

❏ Tot el cereal 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.                 ( Límit el 
27/05/2021) 

❏ Ametlla data límit de venda 
14/05/2021 

 
Magatzem  
 
❏ Ja podeu encomanar la llavor de 

Panís al magatzem de la cooperativa 

al Jordi  

❏ 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.  

 
 
 

 
        MARÇ 2021 

 
Oficina / DUN /Renda 

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 persona 
dins a l’oficina.  

❏  DUN: A partir del dia 15 de 

març es començarà a trucar per 

fer la PAC. No cal que vingueu 

sense haver rebut la trucada.  

❏ RENDA: Aquest any, per 

motius de les mesures de 

seguretat per la covid’19, els 

certificats de renda s’enviaran a 

tothom per correu postal i/o 

Correu electrònic. Recordeu que 

encara estem en PANDÈMIA.  

Qualsevol duplicat d’aquest 

document, tindrà un cost de 3€ 

per despeses de gestió. Agraïm la 

comprensió. 

 



 

 

RECOMANACIONS 

DE TRACTAMENTS 

DEL MES  

TRACTAMENTS FRUITERS 

AMETLLERS I OLIVERES 

oliveres: coure + piretrina  

ametller: piretrina + tebuconazole 

TRACTAMENTS PERERA i 
POMERA  

Perera: Abans de Floració 

Oli blanc   +   ( Atominal )  +
 coure 

 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 

Aminoàcids 

Crapal  ( 1- 2 Litros/1000  segons el vigor 
de l’arbre si no s’ha tirat abans) 

CONFERENCE 

 50 – 70  % de flor oberta     300 – 500  
cc / 1000   FENGIB 

o   1 – 2 PASTILLES   + AMINOÀCIDS / 1000 

 PSILA 

Abamectina ( A caiguda de pètals )  

POMERA:      Abans de floració 

Oli blanc    10 litros/1000 

Tepekky     140 g / 1000 

Expedient o Atominal  0.5 l / 1000 

Anticendrosa i mota  (   en Golden  i  Royal 
Gala  ) 

 PER QUALLAT  a 50 - 80 % de FLORACIÓ 

Folmoxanil   0.5  Litros/1000 

+     Regalis   1  -  1.5  kg/1000 

 GOLDEN (Tractaments anti-russeting) 

 20 - 50 % de floració        novagib  
300 - 400 cc/1000   +   sofre  10 kg/1000 

100 % de floració              Igual 

10- 12 dies                         Igual 

10- 12 dies                         Igual 

 VARIETATS VERMELLES (quallat) 

 30 - 40 % de floració                  Folmoxanil 
500 cc/1000   +  Boro 

100 % de floració             Promalin 
300 cc/1000   +   Boro 


