
INFORMACIÓ ALS SOCIS
Oli / Agrobotiga

Reunió oli verd: Durant el mes d’octubre es farà una reunió per informar de
les condicions i normes per tots aquells socis que estiguin interessats en
entrar oli verd.

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

● La campanya panís comença aquest mes d'octubre. recordeu que el panís es pot entrar amb un
màxim del 24% d’humitat. Disposeu de les normes de campanya al taulell d’anuncis  i a les
oficines.

DAN
L’oficina tècnica de la cooperativa us informa que quan es comenci la presentació de la
DAN trucaran a tots els socis que l’hagin de fer. No abans.

Oficina / Assegurances 
● Els informem que el dia 9 de novembre de 2021 vindran a fer les revisions dels tractors.

A les oficines us informarem de la documentació que s’ha de portar.
● Durant el mes d’octubre us informarem mitjançant pregó de l’inici de la campanya

d’assegurances d’oliveres, ametllers i cereal
● HORARI DE SECCIÓ DE CRÈDIT DE 8h A 12h.

La cooperativa Arbequina obre una convocatòria per contractar una persona com

assistent/a d’administració Comercial.

Per més informació sobre les funcions i responsabilitats, podeu contactar amb les
nostres oficines o la pàgina web
https://www.optima.cat/ca/ofertes-de-feina/821/assistent-a-d-administracio-comercial

● Informem que les reformes de la oficina ja estan acabades.

https://www.optima.cat/ca/ofertes-de-feina/821/assistent-a-d-administracio-comercial


-TRACTAMENTS DE FRUITERS AMETLLERS I OLIVERES DESPRÉS DE COLLITA I A
CAIGUDA DE FULLA

*tractar amb COURE.

HERBICIDA

Després de la collita és un moment important per tractar els rengs
de fruiters amb herbicida, ja que quedaran nets durant tot l’hivern.

També és un bon moment per tractar marges, faceres de reg,... ja
que es el moment en que els herbicides actuen amb més eficàcia.

SEMBRA DIRECTA

Els socis que facin sembra directa de cereals han de vigilar que
quedin les finques completament netes d’herba ( sobretot margall ) abans
de sortir el gra amb els herbicides que siguin necessaris, ja que si no els
herbicides que s’hauran d’utilitzar, son molt més cars.


