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1. SERVEI DE BIOMASSA
Atenent la proximitat als mesos d’hivern es recorda que Cooperativa d’Ivars
posa a disposició de tot el públic general (granges, indústries i llars
particulars), el servei de comercialització de biomassa. S’ofereixen
diferents productes com pèl·let de fusta, clofolles d’ametlla i avellana, os
trencat d’oliva, i també les barreges Mesivars. Per a comandes i consultes
poden dirigir-se al centre de Castellserà, al número 973 610 047 o a www.coopivars.coop.
2. OBLIGATORIETAT REGISTRES FITOSANITARIS I BIOCIDES
Es recorda que segons la normativa específica del sector
ÉS OBLIGATORI per part del titular d’explotació conservar les
factures de compra corresponents als productes fitosanitaris i
biocides. Aquests s’han de conservar durant 3 anys, junt al quadern
d’explotació agrícola, o del llibre de registre de desinfeccions,
desinsectacions i desratitizacions (DDD), segons correspongui. D’acord
amb això, ÉS NECESSARI ARXIVAR aquests documents després de la seva recepció, per evitar
imprevistos en el cas d’inspeccions per part de les administracions competents. Cal recordar
també l’obligació de conservar les receptes veterinàries durant 5 anys.
3. FORMACIÓ APLICADOR PRODUCTES BIOCIDES
D’acord amb l’ordre AAM/329/2014, per als ramaders que utilitzen biocides en les seves
explotacions es recomana tenir la formació adient per a manipular-los. Degut a l’interès
mostrat pels socis en aquesta formació, per al nou període d’hivern 2016-2017, està previst
organitzar dos nous torns en coordinació amb escoles agràries o organitzacions:
-

Manipulador productes biocides ús ramader (13 h) – Si ja es té el de manipulador fitosanitaris

-

Manipulador productes biocides ús ramader (25 h) – Treball exclusiu en granges

Tots els interessats cal que contactin amb els serveis tècnics (973580001) abans del proper 28
d’octubre. Als socis ja inscrits amb anterioritat se’ls avisarà oportunament.
4. NOVA CAMPANYA INSPECCIÓ EQUIPS FITOSANITARIS
Segons el RD 1702/2011, d’inspeccions dels equips d’aplicació de
fitosanitaris, el 26 de novembre de 2016 finalitza el període per a la
seva realització. Després de les notificacions rebudes per part del
DARP indicant que encara hi ha bastants equips pendents,
Cooperativa d’Ivars ha programat a través d’una ITEAF una nova
campanya de revisions de màquines per als propers 21 i 22 de novembre. Per això, es
demana a tots els SOCIS INTERESSATS QUE S’INSCRIGUIN als serveis agrícoles d’Ivars, La
Fuliola o Castellserà abans del proper 28 d’octubre.
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5. FÒRUM DE COOPERATIVES A LLEIDA
Cooperativa d’Ivars va participar els passats 21 i 22 de setembre al
seminari FORMES DE COOPERACIÓ I DE FOMENT ASSOCIATIU EN LES
COOPERATIVES AGROALIMENTÀRIES “Reptes del sector porcí blanc
espanyol”, organitzat pel MAGRAMA en col·laboració amb el DARP i
Cooperativas Agroalimentarias de España i celebrat a Lleida.
L’acte va comptar amb les cooperatives DCOOP, COREN, PLANA DE VIC, ARENTO, CASPE,
COBADÚ, COPISO, ARCOIRIS, AGROCAT i IVARS, i es van posar a debat els diferents models
productius, organitzatius i de comercialització, que conviuen en la realitat cooperativa del
nostre entorn econòmic.
6. JORNADA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓ
El passat 22 de setembre una delegació d’agricultors i tècnics
vinculats a Cooperativa d’Ivars van viatjar a Barruelo del Valle
(Valladolid) per assistir a la Jornada Internacional de Agricultura
de Conservación. La trobada que va reunir uns 1.000 assistents va
posar èmfasi en els avantatges que implica la disminució del
laboreig i la rotació de cultius sobre la reducció d’emissions i consum de combustibles,
millora de l’estructura del sòl i l’ús eficient de fitosanitaris. Les sessions tècniques i
estacions pràctiques que es visitaren, aportaren idees sobre els models de sembra directa i
mínim laboreig aplicables a la nostra zona segons cada cas.
7. MILLORES EN L’APLICATIU DE LA SECCIÓ DE CRÈDIT
Durant la primera setmana d’octubre s’ha posat en marxa un nou
programa informàtic de gestió per la Secció de Crèdit. Es tracta de
l’aplicació COOPCREDIT que mitjançant l’Associació de Seccions de
Crèdit de Catalunya s’està implantant a una bona part de les Seccions
de Crèdit catalanes i amb la que s'aconsegueix un important avenç per
tot el sector, ja que aquesta plataforma comuna permet un millor
compliment de les diferents normatives que regulen aquestes entitats. Esperem que hagin
sofert un mínim d’inconvenients, tot estant segurs que revertiran en un millor servei, tant en
l’atenció via oficina com en el servei de banca per internet.
8. SESSIÓ ANÀLISI PRODUCCIÓ PORCINA
Es recorda a tots els integrants del grup de porcí de la cooperativa, que el
proper 20 d’octubre a les 16:30 tindrà lloc una nova sessió de treball amb
l’equip de SIP Consultors on s’analitzaran els resultats productius i
econòmics del primer semestre del 2016. Aquestes reunions es convoquen
periòdicament i constitueixen una eina per a la promoció de la millora
constant de les explotacions a partir de l’anàlisi i la comparativa amb l’entorn global.
9. XERRADA INFORMATIVA: Gestió Telemàtica Ramadera
El mateix dijous 20 d’octubre està convocada una xerrada
informativa a càrrec de la Sra. Cristina Massot, cap del Servei de
Prevenció en Salut Animal, sobre l’aplicació informàtica GTR –
Gestió Telemàtica Ramadera. És important que tots els ramaders
coneguin aquest sistema, ja que el DARP té previst en els propers
temps la retirada dels talonaris de moviment de bestiar, i passar a fer-ho a través del
sistema GTR. La sessió serà a les 19:00 h a la Sala d’Actes de la cooperativa a Ivars.
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