
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.

Cereals
BLAT:   El Blat es podrà vendre a preu de mercat durant tot el mes d’AGOST.  A partir del
setembre quedarà a RESULTES.
(si teniu clar que ho heu de deixar a resultes comuniqueu-ho a oficines per poder planificar
millor , gràcies)
Recordem que totes les entrades de cereal que pasin del 13% d’humitat, seran liquidats la
mateixa setmana que s’entri.

Oficina / Assegurances 

● AJUT GASOIL. Cada Dijous de 10h-12h
● Recordeu que l’horari d’oficina i la secció de crèdit  és de 8h a 11h

● Factura 2023: si algún soci vol vendre el cereal amb preu actual, però vol la factura al
següent exercici (GENER-2023), Pot fer-ho passant per les oficines.



AMETLLER
- Pugó:   Tractar si es veu arbres afectats
 I bacteris 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

PRESSEGUER, NECTARINA

Vigilar la cendrosa, tractar quan es veu  la primera taca
Monilia   :   Orius 0.5l -1l / 100
Anarsia  ( Cuc del presseguer )
Trips :   Spintor   250cc /  1000  a partir del canvi de color


