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BALCELLS SEGURA, SANDRA 

C/PRAT DE LA RIBA, 12 3R 2A  

08700  IGUALADA   

 
 

ASSEGURANCES AGRÀRIES 
 

Els terminis per a la contractació d’assegurances agràries són els següents: 
 

CULTIU  

 
REG/SECÀ 
  

TERMINI COMENTARI 

Colza 

Secà 31/10/19 (1) Inclou sequera i fauna silvestre (conills) 

Regadiu 

20/12/2019 Inclou fauna silvestre (conills) 

Primavera 2020 No inclou conills 

Cereal d’hivern, 
pèsol… 

Secà 

20/12/19 (2) 
Inclou sequera i fauna silvestre (conills) 

Regadiu 

Inclou fauna silvestre (conills) 

Primavera 2020 No inclou conills 

Ametller i Olivera Reg i secà 30/11/2019  

 
 (1).- Bonificació del 5% si es contracta abans 
del 30 de setembre. 
(2).- Bonificació del 5% si es contracta abans 
del 15 de novembre. 
 
Per a la seva tramitació podeu posar-vos en 

contacte amb els tècnics de la Secció Agrícola en 

cadascun dels nostres centres. 

 

TRACTAMENTS DE POSTCOLLITA 
 

 

En postcollita de fruiters de llavor es 

recomana aplicar Fosetil-Al 80% a 2,5 
Kg/1000 L per prevenir atacs de 

Phytophtora i foc bacterià.  

També es recomana aportar un adobat 
nitrogenat als fruiters per incrementar reserves i una part de quelat de 
ferro a les pereres amb problemes de clorosis. En cas de problemes de Poll 

de Sant Josep, contactar al servei tècnic. 



 

DEJECCIONS RAMADERES 
 

Des del 15 de setembre està permès aplicar 

dejeccions ramaderes a les finques on es 
sembrarà cereal d’hivern. Els agricultors que 

vulguin rebre dejeccions poden contactar amb 

els ramaders amb els que van signar els 

contractes de cessió de terres. Si algun 

agricultor no va cedir les seves terres a cap 

ramader i vol rebre dejeccions ramaderes, 

també pot posar-se en contacte amb  els Serveis Tècnics de la 

Cooperativa. 

 

Porteu un registre de les aplicacions, i compartiu aquesta informació entre 
agricultors i ramaders. Aquest registre ajudarà a planificar l’adobat i 

simplificarà les declaracions de fertilització. Per qualsevol consulta, podeu 

adreçar-vos als Serveis Tècnics de la Cooperativa. 

  
 

Serveis Tècnics. Secció Agrícola. 
Rafael Pina 607 193 239  * Mar Ribalta  652 095 917  

Sebastian Cela 663 708 753* Maria Rosa Llombart  674325308 
 


