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CIRCULAR SECCIÓ AGRÍCOLA 5/2022

7 d’abril de 2022

PROPOSTES ALTERNATIVES DE SEGONES COLLITES

Davant l'actual situació de crisis mundial, pel que fa als preus i disponibilitat de matèries
primeres, des de la Cooperativa d'Ivars treballem en la proposta d'alternatives, que ens
permetin afrontar com una nova oportunitat el que podria ser un problema.
Com bé sabeu, des de ja fa temps, treballem per la implantació i difusió de la pràctica de la
doble collita, adquirint certa experiència. És per aquest motiu, que us traslladem algunes
recomanacions que permetin aprofitar el context actual, incrementant els nivells
d'autoabastiment de les fàbriques i els ingressos dels socis.
Alhora que us fem aquesta recomanació, volem traslladar-vos que operem amb molta
satisfacció al nou assecador de la fàbrica d'Ivars i que treballem en millores substancials a
l'assecador de La Fuliola. Aquestes millores ens permetran, en el cas del panís, a banda de
destinar-ne part de la segona collita per fer pastonne, també plantejar-ne l'assecatge.
En aquesta circular trobareu les recomanacions i detalls de les possibilitats de la segona collita,
amb diferents combinacions de cultius.

Veça o veça/civada de primer cultiu amb panís de segona collita
-

-

Permet deixar SIE a la DUN.
Lleguminosa que previ comunicat al Departament mitjançant
FOTODUN, permet segar a partir del dia 1 de maig.
Permet una bona sega de farratge, ja sigui per deshidratar al 14% d’humitat, amb
producció de fins a 7 t/ha , o bé fins a 10 ton./ha per a paques depenent de la humitat.
Es considera una humitat de recol·lecció apropiada fins a 18% en paques amb sec i fins
a un 30% en paques ensitjades.
Permet fer a partir del 15 de maig, un panís de cicle FAO 600 o un 500 llarg, ja sigui per
PASTONE a l’octubre o panís sec al novembre. Producció entre 12 i 13 t/ha.

Veça o veça/civada de primer cultiu i Girasol de segona collita
-

Lleguminosa a la qual no es permet fer cap tractament.
Es permet, previ comunicat al Departament mitjançant FOTODUN, segar
a partir de l’1 de maig quant estigui la veça en plena floració.
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-

Permet una bona sega de farratge, ja sigui per deshidratar al 14% d’humitat, amb
producció de fins a 7 t/ha , o bé fins a 10 ton./ha per a paques depenent de la humitat.
Es considera una humitat de recol·lecció apropiada fins a 18% en paques amb sec i fins
a un 30% en paques ensitjades.
Per altra banda, el Girasol, és un cultiu amb poques necessitats hídriques, apte per a
zones salines, poc fèrtils i amb males condicions de reg.
El Girasol però, és un cultiu extractor, només apte per fer en rotacions cada una sèrie
d’anys.

Ray Grass de primera collita i panís de segona collita
-

Sembra a partir del mes de setembre. Possibilitat d’aplicació de purí a
partir de la sembra i fins el 31 de maig.
Cultiu extractor, tant de fòsfor com de nitrogen.
Permet dos talls, un a primer d’abril i l’altra a meitat del mes de maig.
Panís de cicle FAO 700 a l’abril si fem una sola sega o bé cicle FAO 600 al mes de maig
per a dures segues.
Si fem dues segues, podrem destinar el panís per a PASTONNE o assecar.

Pèsol de primera collita i panís de segona collita
-

Cultiu que contribueix a la millora dels sòls, degut a la seva estructura
radicular.
Es poden obtenir produccions d’aproximadament 5t/ha.
La sembra del pèsol es dur a terme a la tardor, en el cas de pèsols de cicle llarg tipus
furious, o bé a l’hivern en pèsols de cicle curt tipus mythic.
En el cas de fer PASTONNE de pèsol, permet avançar la collita quinze dies, quelcom que
ens situa a finals de maig o principis de juny.
Com a segona collita es pot fer un panís de Cicle FAO 500 o 450 per a PASTONNE. També
valorem la possibilitat d’assecar-lo.

Ordi de primera collita i panís de segona collita
-

-

L’ordi és un cultiu que es pot sembrar des del mes de novembre i fins al gener.
S’assoleixen uns rendiments d’entre 7 i 9 t/ha.
El panís de segona collita, en aquest cas el sembrarem a finals de juny, preferiblement
abans de Sant Joan. Un panís de Cicle FAO 400 o 350 en funció de les condicions
climatològiques i l’època de sembra.
Possiblement sigui l’opció més rendible per a la pràctica de dues collites amb gra.
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Blat de cicle curt de primera collita i panís de segona collita
-

El Blat és un cereal que es pot sembrar tardor/hivern, entre els mesos de
novembre i desembre, que s’aconsella no sembrar tard.
Es valora sembrar blats de cicle curt, tipus LG Albufera.
Es recomana en finques que disposin de reg a pressió per evitar haver d’esperar el torn
de reg a l’hora de sembrar el panís.
La recol·lecció del blat es durà a terme a finals del mes de juny.
Posteriorment farem un panís de segona collita de Cicle FAO 350.

Per més informació podeu contactar amb els serveis tècnics de la Cooperativa.
Com està establert, el responsable de la secció agrícola és el Sr. Jaume Pané i del Pastonne el Sr.
Eliseu Isla.

Ivars d’Urgell a 7 d’abril de 2022

ServeisTècnics. 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 674325308
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