INFORMACIÓ ALS SOCIS

Oli / Agrobotiga
Informem a tots els socis, que les liquidacions finals de l’oliva ja estan ingressades a la
Secció de crèdit.
PREUS FINALS: Anticip del Gener 2021 : 2,20€ + iva
Final al Juny 2021 : 0,80€ + iva
Total liquidat amb un import de 3,00€ + iva i el rappel que li correspon a cada
soci de l’oli retirat.

El rappel que li correspon a cada soci de l’oli retirat ja està calculat podeu passar a recollir-lo per
l'agrobotiga en horari de dimarts a divendres de 10h a 14h.

Cereals
Tal com vam informar el mes passat, el Consell Rector ha aprovat el pagament de +10€ / Tn a les
resultes de l’ordi.
preu final a les resultes : 170€/Tn. + 10€/Tn.
BLAT: Aquesta campanya es podrà vendre durant la mateixa setmana o la següent després de
l’entrada a la cooperativa, a preu de mercat.

El blat seguirà a RESULTES, però donem la possibilitat de VENDRE A TABLILLA durant la collita a
preu de mercat. El preus estaran publicats a les oficines.
Preus actuals a 05/07/2020 = 224 €/tn
HORARI HABITUAL EN TEMPS DE COLLITA DE CEREAL:
Es podrà descarregar de 10h-22h, no s'atendrà a ningú fora d'aquest horari. (avisar a magatzem
(Jordi Benet) per peticions fora d'aquest horari ).
Us recordem que pel bon funcionament de la campanya i la planificació d'horaris del personal de
descàrrega, es necessari avisar que esteu collitant i quin horari aproximat fareu. La direcció anirà
ajustant el horari en funció d'aquest paràmetres per tal d'optimitzar millor els recursos i horaris i
donar-vos el millor servei.

Oficina / Assegurances
●
●
●

AJUT GASOIL. Cada Dijous de 10h-12h
Recordeu que l’horari d’oficina i la secció de crèdit és de 8h a 12h

Provisionalment per remodelació de les oficines, us atendre a les oficines
del "plus" on es fa la DUN, al costat de l'Agrobotiga.

● Factura 2022: si algún soci vol vendre el cereal amb preu actual però vol la factura al
següent exercici (GENER-2022), Pot fer-ho passant per les oficines.
● L’assegurança del Panís finalitza el dia 15 de JULIOL dee 2021.

AMETLLER
- Pugó: Tractar si es veu arbres afectats
I bacteries xantomones després de les pluges.
OLIVERA
Vigilar els arbres joves per aranyuelo ( Glifodes )
PERERA
Durant aquest mes es tindrà que tractar 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 més del 50 % de fulles ocupades per aranya

