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AGRORAMADERA RUBIOLCOTS, S.L. 
PZ/ DR.SEGARRA, 12  

                                                                               25260  IVARS D'URGELL   
 

ASSEGURANCES AGRÀRIES 
 

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

CULTIU Reg/Secà TERMINI COMENTARI 

Colza Regadiu 
20/12/2020 Inclou fauna silvestre (conills) 

Primavera 
2021 No inclou conills 

Cereal d’hivern, 
pèsols,… 

Secà 
20/12/20 * 

Inclou sequera i fauna silvestre 
(conills) 

Regadiu 
Inclou fauna silvestre (conills) 

Primavera 
2021 No inclou conills 

Ametller i 
Olivera Reg i secà 30/11/2020  

 

(*) Bonificació del 5% si es contracta abans del 15 de novembre . 
 
 

FRUITERS - 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 
Phytophthora 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 amb el servei tècnic. 
 
 

FRUITERS - TRACTAMENT CAIGUDA DE FULLA 
 

Compostos cúprics 
 

En aquesta campanya, la primavera plujosa ha fet incrementar els problemes de motejat  
en pomeres, i Monilia i Fusicoccum en ametller i fruita d’os. 
Per cicatritzar les ferides i eliminar inòcul de fongs es recomana fer tractaments amb 
fungicides cúprics , i es pot afegir Bor  per l’enduriment de borrons i evitar carències. 
Cal fer  un o dos tractaments  amb productes cúprics, el primer al 50% i el segon al 
100% de fulles caigudes. 
 
 



Serveis Tècnics. Secció Agrícola.  
Rafael Pina 607 193 239 * Mar Ribalta  652 095 917*  Albert Alsina 637 897 570 

Sebastian Cela 663 708 753* Maria Rosa Llombart  67 4325308 
 
 

 

NOM COMERCIAL MATÈRIA ACTIVA DOSI de REGISTRE 
per ha 

CALDO BORDELES Sulfat cuprocàlcic 20% 3,75 - 5 Kg 

COBRE NORDOX Òxid cuprós 75% 2 Kg 

MICRORAM Oxiclorur de Coure 35% 1,5 - 3 Kg 

 

NOM COMERCIAL MATÈRIA ACTIVA DOSI per ha 

FOLIAREL  Sals de bor 21% 2 - 3 Kg 
 
 

UREA EN FRUITERS DE LLAVOR 
 

 

En totes les finques de pomera amb problemes de motejat, i de forma especial en 
aquesta campanya, es recomana fer el tractament coincidint amb el primer tractament 
cúpric. 
 

NOM COMERCIAL MATÈRIA ACTIVA DOSI per ha 

UREA CRISTALINA Nitrogen Ureic 46% 50 - 100 Kg 
 

 

 

DECLARACIÓ ANUAL DE NITROGEN 2020 
 

 

Els interessats a fer la Declaració Anual de Nitrogen (DAN) a través de la cooperativa, 
poden posar-se en contacte amb els Serveis Tècnics abans de l’1 de desembre. 
 
 

ASSESSORAMENT EN FERTILITZACIÓ 
 

 

Ha entrat en vigor l’obligació de disposar d‘assessorament en fertilització en explotacions 
que declarin més de 10 ha en regadiu o 20 ha en secà.  

 

- Els agricultors que vulguin aplicar purí al rostoll de panís haurien d’analitzar els 
nitrats al sòl  i conservar aquest resultat. 

- S’ofereix el test de nitrats a la base de les tiges  com a eina diagnòstic de la 
fertilització nitrogenada del panís.  
 

Els interessats poseu-vos en contacte amb els Serveis Tècnics de la Secció Agrícola. 
 

 
 
 

 
 

 


