INFORMACIÓ ALS SOCIS
D’ ARBEQUINA I SECCIÓ DE CRÈDIT SCCL

OLI / OFICINA
●

Està previst liquidar les olives de la campanya 21-22 durant la segona quinzena del
mes de juny. Una vegada liquidat, passeu a signar les liquidacions.

●

rappel d’oli es publicarà juntament amb la liquidació d’oli. i els socis podran anar a
l’agrobotiga a recollir-lo.

●

Canvi d’horari d’oficines: L’horari d’estiu de les oficines serà de 7h a 15h a partir
del dia 13 de juny fins 12 de setembre.

●

L’horari de la secció de Crèdit seguirà sent de 8h a 11h.

●

Hem demanat uns línies de subvenció, per les quals potser haurem de fer una
convocatoria extraordinaria abans de la conv. general d’assemblea us anirem
informant.

CEREAL
●
●
●

●
●

les normes per la pròxima campanya de cereal les tindreu penjades al taulell
d’anuncis de les oficines, al magatzem i a la bàscula.
Els cereals entrats que excedeixin d’humitat, es vendran la mateixa setmana a preu
de mercat.
la novetat d’enguany: degut a la situació de mercat global la venda del cereal,
haureu de donar ordre de venda a l’oficina i un cop s'hagi executat us ho
confirmarem.. Tindrem preus de referencia, però s’acabara de confirmar un cop
feta l’operació. Us recomanem que porteu tots els albarans que voleu vendre per tal
de comprovar que estiguin tots bé.
Qui vulgui vendre a preu de mercat actual però facturar i cobrar al gener del 2023
per motius fiscals, que ho demani a la oficina.
Les liquidacions d’ordi i blat a resultes es faran la primera setmana de juny.
PREUS FINALS DE RESULTES : ORDI: 270€/tn // BLAT: 286€/Tn

MAGATZEM
●

Ja us podeu anar apuntant al magatzem de la cooperativa, per collitar el
cereal.

●

l’horari d’estiu de les tardes per el magatzem serà de 16h a 19h a partir del dia
23 de maig fins a nou avís.

RECOMANACIONS DE TRACTAMENTS DEL MES JUNY
PANÍS
S’ha de tractar per l’aranya
ABAMECTINA 0.5 L/JORNAL
OLI 2.0 L/JORNAL
AMETLLER
- Pugó: Tractar si es veu arbres afectats
OLIVERA
Tractar els brots nous per cuc
Insecticida + Fungicida
S’ha de cremar la rama que es talla si està
afectada de cuc

