INFORMACIÓ ALS SOCIS

Oli / Agrobotiga
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.

Magatzem / Cereals / Ametlla
●

Ja podeu demanar les llavors de cereal d’hivern. Blat, ordi, pèsols, triticale, veses,
etc. al Jordi Benet
● Ja us podeu apuntar per collitar panís mitjançant la cooperativa. Jordi Benet
● Ja es pot entrar les ametlles de la campanya 2021, Degut a la poca producció
anirem informant setmanalment dels horaris, per pregó i e-bando.
Qualsevol dubte trucar al 610.43.02.73 ( Pop )

Oficina / Assegurances
●

Adjuntem un full de Document d’informació de Fitos, que es obligatori portar a

tots el vehicles amb la resta de documentació del cotxe, que transportin
aquests productes. Cal presentar-la en cas de control de trànsit del Mossos
si us la demanen. ( doc. adjunt amb aquesta carta)
● PANIS RESULTES 223,85/ Tn
El panís s’ha liquidat al mes d’agost a un preu total de 223,85€
( Els que no han demanat la bestreta durant l’any )
● Qui estigui interessat en fer oli verd a l’octubre, que es passi a apuntar per
l’oficina. Posteriorment farem una reunió informativa amb tots els interessats.
● Recordeu que s’ha de passar a signar la liquidació del Panís per tenir la factura.

AMETLLER
- Pugó: Tractar si es veu arbres afectats
I bacteris xantomones després de les pluges.
OLIVERA
Vigilar els arbres joves per aranyuelo ( Glifodes )
Tractar amb piretrina.
Mosca de l’olivera:
deltametrina 1lx1000 + coure
Lambda Cyhalotrin 1Lx1000 + coure
PERERA
Durant el mes de setembre - octubre es recomanable fer un tractament amb Aliette
- Aliette o Pombal

3 Kg /1000

POMERA
CANDAU
-Etifix

2 Kg/1000

Després de collita es pot fer un tractament amb ALIETTE

PRESSEGUER, NECTARINA
Després de les pluges tractar per Monilia
( podridura ) les finques que no s’han collit

