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HERBICIDA CEREAL 
 
A partir d’aquest mes de gener ja comença a ser un bon moment per 
l’aplicació d’herbicida al cereal d’hivern. Les diferents estratègies que 
proposem des de la secció agrícola són les següents: 

 

OPCIÓ ESTRATÈGIA NOM COMERCIAL 

POST EMERGÈNCIA PRIMERENCA 

DICOTILEDONIES (FULLA AMPLA) 
25% Tribenuron-metil 
50% tifensulfuron-metil 

GRANSTAR, POSTA,... 

MONOCOTILEDONIES (FULLA ESTRETA) Diclofop-metil 36% BENCH, SPERTO,... 

POST EMERGÈNCIA TARDANA 

DICOTILEDONIES (FULLA AMPLA) 
7.5% Bromoxinil + 7.5% 
Ioxinil + 37.5% Mecropop 

OXYTRIL, CARTIN 
PLUS,... 

MONOCOTILEDONIES (FULLA ESTRETA) 
Diclofop-metil 36% 

O 
Tralkoxydin 20% 

BENCH, SPERTO 
O 

SPLENDOR 

 
HERBICIDA ALFALS 
 
Des de la Secció agrícola de la Cooperativa d’Ivars es recomana fer 
l’aplicació d’herbicida a l’alfals segons quadre adjunt: 
 

OPCIÓ ESTRATÈGIA NOM COMERCIAL 
Alfals Jove Imazamox 4% PULSAR 

Alfals de 2 anys o més Imazamox 4% PULSAR 

Alfals de 2 anys o més amb bastant mala 
herba 

Imazamox 4% + 
Metribuzina 

PULSAR + TRIBU 

Alfals de 2 anys o més amb bastant mala 
herba i amb llengua de bou 

Imazamox 4% + 
Metribuzina + 

Tibensulfuron metil 

PULSAR + TRIBU + 
HARMONY 

 

 
ADOB COBERTERA EN CEREAL D’HIVERN 
 
Per tal d’aportar els nutrients necessaris per un òptim desenvolupament 
del cereal és en el moment de fillolament on s’ha de realitzar l’aportació 
de nitrogen necessària tenint en compte l’abonat de fons que s’ha 
realitzat. 
 
 
 
 
 

NITROSULFAT 26%  
 

200-250 KG/JORNAL 
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DUN 2011. CESSIÓ DE DRETS 
 
Aquest any la campanya DUN 2011 seguirà la mateixa dinàmica que 
l’any passat, només recordar que: 

 
1.- Si teniu pensat cedir els drets d’alguna de les vostres finques, 

heu de saber que el període per fer cessions temporals o definitives de 
drets ja està obert i finalitza el 19 de març. En els casos d’herències, 
jubilacions i canvis en la personalitat jurídica finalitza el 30 d’abril. 

 
2.-La Cooperativa d’Ivars està registrada com a Entitat 

d’Assessorament, per tant qualsevol soci pot realitzar la tramitació de 
Plans de millora, assessorament en condicionalitat, Seguretat Laboral, 
etc...a la mateixa Cooperativa. 
 
 
ASSEGURANÇA D’EXPLOTACIÓ DE FRUITA. 

Durant el mes de febrer es 
realitzarà l’assegurança d’explotació de la fruita. Per facilitar aquesta 
tasca i la tramitació d’aquesta, és necessari aportar la DUN, l’últim 
rebut de la Seguretat Social i si és el cas, Certificat d’Empresa Agrària 
Prioritària. 
 
 
CURS D’APLICADORS DE FITOSANITARIS. NIVELL QUALIFICAT 
 
Properament durant el mes de febrer es realitzarà a la Cooperativa 
d’Ivars d’Urgell un curs d’aplicadors de fitosanitaris nivell qualificat. Cal 
recordar que serà imprescindible per als agricultors que realitzin feines 
a tercers o bé que disposin de personal contractat. 
Per tal de formalitzar les inscripcions o demanar més informació posar-
se en contacte amb el servei tècnic de la Secció Agrícola (Rafel Pina o 
Mar Ribalta) 


