
 

 

 

INFORMACIÓ ALS SOCIS PER SECCIONS  
 

Oli / Agrobotiga 
● Està previst liquidar les olives de la campanya 20-21 durant la segona 

quinzena del mes de juny. Una vegada liquidat, passeu a signar les 

liquidacions 

● Durant la segona quinzena del  mes de juny es facturarà l’oli retirat, i a la 

botiga podreu retirar el rappel corresponent. 

 

Cereals i ametlla 
● Ametlla: En data d’abril s’ha procedit a liquidar l’ametlla al preu de la llotja de reus  

 que ha sigut el següent: 

COMUNA: 2,75€  LLARGUETA: 4,40€   MARCONA: 5,85€ 

● Ja teniu els diners al compte de la secció de crèdit, recordeu a firmar les 

liquidacions pertinents. 

● Cereal: Durant el mes de maig s’iniciarà la campanya 21-22, recordeu que si voleu 

canviar la modalitat (resultes o tablilla) ho heu de fer a l’oficina signant el 

pertinent document.  

● Cereal: Normes de campanya Cereal. Davant la impossibilitat de fer reunions per 

la covid’19, es publicarà a la web a la secció SOCIS i al cartell d’anuncis, i 

s’entregarà a l’oficina als socis que ho demanin. 

 

 

 

Oficina / Assegurances  
● AJUT GASOIL. Cada Dijous de 10h-12h 

● recordeu que l’horari d’oficina i secció de crèdit  és de 8h a 12h 



 

 

TRACTAMENTS FRUITERS AMETLLERS  OLIVERES I CEREAL 

RECOMANACIONS  

PER EL MES MAIG 

 
BLAT 

 

S’ha de tractar per fongs 

PROSARO  0.42 L/JORNAL 

AVIATOR  0.33 L/JORNAL 

PANIS 

S’ha de tractar per l’aranya 

BAMECTINA  0.5 L/JORNAL 

OLI   2.0 L/JORNAL 

  

AMETLLER 

 - Pugó:   Tractar si es veu arbres afectats 

  

  

OLIVERA 

 

Tractar  els brots nous per cuc 

 Dimetoato  +  Fungicida 

S’ha de cremar la rama que es talla si està  

afectada de cuc 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERERA 

 

    -   Durant aquest mes es tindrà que 

tractar per Carpocapsa  i Capues 

   - CORAGEN 

  -   PSILA :   Tractar quan es tingui 

entre 5 - 10 % d’eclosió 

  - Abamectina +  oli + fenoxicarb 

  -   Filoxera: Es tindrà que tractar 

entre el dia  15 del mes 

   -   Tractar per mota i Stemphilium 

despres de cada pluja 

  

POMERA 

 

     -  Tractar per mota despres de cada 

pluja 

    -   S’ha  de vigilar per Carpocapsa i 

Capua 

 CORAGEN 

    -   Vigilar el pugó i tractar si es veu 

algun arbre afectat 

  TEPEKI  ( Es pot fer tractaments 

localitzats ) 

    -   Vigilar la cendrosa i tractar quan 

es veu el primer brot afectat 

    -   Es pot començar a tractar amb 

calç per Bitter-pitt 

  - WELGRO CALCIO  2.5 litros/1000 

 

PRESSEGUER, NECTARINA 

 

     -  Vigilar la cendrosa, tractar quan 

es veu  la primera taca 

     -  Pugó: Tractar quan es veu el 

primer brot afectat 

     - TEPEKI   ( Es pot fer tractaments 

localitzats ) 

     -  Cribat  :      

     -  Anarsia  ( Cuc del presseguer )  :   

PIRETRINES, CORAGEN 


