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MUY IMPORTANTE 

Control de los ácaros en cítricos. 

Control sobre ceratitis en caqui. 

CÍTRICOS 

Tratamientos fitosanitarios: 

Ácaros 

Mientras no se produzca un cambio en las condiciones climáticas, deberemos 

continuar preocupándonos por el nivel de ácaros que podamos tener en nuestras 

parcelas. 

Continuamos viendo ataques en más o menos intensidad en campos de 

naranjas que pueden provocar abundantes destríos posteriores. 

 

Recordamos que en caso de necesitar realizar un 

tratamiento para su control deberemos respetar los 

plazos de seguridad. 

 
Mosca de la fruta ( Ceratitis capitata)      Foto de Syngenta 

Se observan en campo altos niveles de ceratitis en parcela por lo que en 

aquellas variedades más sensibles intentaremos mantener estos niveles por debajo 

del umbral de tolerancia. 

Para ello utilizaremos los mosqueros de trampeo masivo unidos a tratamiento 

de parcheo mediante los productos autorizados para este fin en el cultivo. 

Mientras las temperaturas se mantengan en niveles elevados para la época 

mantendremos el nivel de alerta sobre esta plaga. 

 



 
 

 

Tratamientos de conservación  

Llega el momento de valorar las fechas aproximadas de recolección y para ello 

hay que tener en cuenta la situación de los mercados y la evolución de los 

contratos de compra que se vienen realizando en la zona. 

En caso de querer mantener la fruta en el árbol sin problemas de caída 

prematura o por problemas fisiológicos debido a cambios de temperatura 

deberemos realizar los tratamientos oportunos. 

En el caso de Clemenvillas u Ortaniques es 

conveniente tener en cuenta los problemas que 

tiene un retraso en la recolección debido a la 

facilidad con que estos híbridos se desprenden del 

árbol al menor salto térmico.  

Una forma de disminuir estos efectos es 

realizar tratamientos con productos autorizados 

que eviten o aminoren estas caídas, junto con 

fungicidas para mantener la piel firme y sin problemas.  

En el caso de las naranjas los resultados están mucho más probados y resulta 

conveniente realizar los tratamientos si se prevé que la fecha de recolección se 

retrasa un breve período de tiempo. 

Recordar que una vez la fruta llega a su madurez fisiológica los efectos de 

estos tratamientos son nulos, por ello les aconsejamos que consulten el 

departamento técnico de la cooperativa. 

CAQUI 

Se observa en campo ataques más elevados de lo que es habitual en estas 

fechas. 

Alzira se encuentra en zona de riesgo moderado alto en cuanto a nivel de 

riesgo, según el seguimiento que viene realizándose sobre esta plaga. 

Nos encontramos en el periodo de maduración de la fruta, por ello la 

atracción del fruto para la mosca se multiplica provocando ataques muy agresivos 

debido al nivel poblacional por las altas temperaturas del momento. 

Debemos actuar sobre estos niveles elevados intentado disminuir su 

población mediante tratamientos a parcheo junto con los mosqueros de trampeo 

masivo. 



 
 

 

 

Hasta la recolección del fruto deberemos estar pendientes de esta plaga ya 

que en caso de ataques agresivos podemos perder toda la fruta sin opción a 

aprovechar nada. 

 

FORMACIÓ I INFORMACIÓ 

• INSPECCIÓ TÈCNICA D’EQUIPS D’APLICACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS. 
 

- Els equips en ús, hauran d´haver passat una inspecció abans del 26 de 

novembre del 2016.  

- Les inspeccións hauran  de fer-se cada tres anys en tots els equips. Els equips 

d’aplicació deuen d’estar donats d’alta en el corresponent Registre  Oficial de 

Maquinària Agrícola (ROMA). 

- Tot aquell que necessite passar la Inspecció Tècnica, pot sol·licitar 
informació en LA TENDA de la Secció de Suministres i Servicis. 

 

• CURSOS DE MANIPULADOR DE PLAGUICIDES 
 

Durant els pròxims mesos, es realitzaran cursos per a l'obtenció del carnet de 

manipulador de plaguicides nivel Bàsic, Renovació i Qualificat. Els recordem que és 

imprescindible aquest carnet per a la compra de material fitosanitari.  

Aquells interesats hauran de sol·licitar informació en “LA TENDA” de 
Suministres. 



 
 

 

• ALZICOOP 125 ANYS (Actes de celebració). 

 

 

1er Concurs de Pintura ALZICOOP. 
Escola d’Arts Plàstiques d’Alzira 2017. 

 

Exposició: Círculo Alzireño (La Gallera). 

Del 6 al 13 de novembre de 18 a 21 Hores. 

 

 

 

 

Eucaristia en la Parròquia Sants Patrons. 
En memòria dels socis i traballadors difunts, i com a acció de gràcies pels 

actuals socis y trabajadors de la Cooperativa. 

 

Divendres 10 de novembre a les 19:00. 

 

 

 

 

Acte d’entrega al poble d’Alzira d’un Jardí 
commemoratiu del 125 aniversari. 

 

Dissabte  11 de novembre a les 12 de migdia. 

   ( Avda. Adrián Campos Suñer - al costat del restaurant Casa Blava) 

 

 



 
 

 

 

 

INSTAL·LEM EL GOTEIG. 
 

La Séquia Reial del Xúquer 

es troba immersa en un vast 

projecte de modernització que 

culminarà un llarg procés 

històric de millores en la gestió, 

que a més d'augmentar 

l'eficiència tècnica del reg, 

facilita les tasques agrícoles i 

incrementa la competitivitat 

productiva. L'aigua circula hui 

en dia per una conducció de 

pressió que aprofita el desnivell 

entre el túnel de l'Escala de Tous i la zona regable, garantint el reg amb pressió 

natural per la diferencia d'altura, amb el consegüent estalvi energètic. La Séquia 

Reial del Xúquer està acabant la construcció de la xarxa principal dels SECTORS 14 i 
15 del Terme d'Alzira, que comprén les Partides d'Almúnia, Toro, Mulata, Sant 

Bernat, Vistabella, Puchol, Velasco, Rec-nou, Rumbau, Barrablet, etc. 

 

La Cooperativa ALZICOOP, en el seu afany de col·laborar i facilitar a l'agricultor els 

treballs i materials necessaris per a la instal·lació del seu camp, llança esta: 

 

CAMPANYA DE REG PER GOTEIG 

La Cooperativa pot realitzar la seua instal·lació de goteig 

des de 151 EUR per fanecada (IVA no inclòs). 
 

La instal·lació i els materials utilitzats, responen a les exigències tècniques i de 

qualitat recomanades pels enginyers de la Séquia Reial del Xúquer. 

 



 
 

 

 

 

 

MÀXIMES GARANTIES 

Si vosté és soci de la Secció de Comercialització, li podem finançar tota la 
instal·lació a cinc anys sense interessos (import màxim a finançar 200 € la 

fanecada). Si es soci de la Secció de Suministres, també li podem finançar tota la 
instal·lació a cinc anys a 2% interés anual el primer any, la resta d’anys Euribor + 

2% (import màxim a finançar 200 € la fanecada, límit 2.700 €). 

Els clients/associats o aquells socis que desitgen un major termini de 

finançament podrán acollir-se a l'acord de finançament amb CAJAMAR pel que pot 

obtindre un crèdit de fins a 8 anys amb un interés fix (3 primers anys) del 2’75%. 

 
 

Aconseguisca el millor finançament: 
 
 

 

Socis de la Secció de Comercializació 
• Sense interessos. 

• Import màxim a finançar 200 EUR/hg.  

• Forma de pagament: Quota Anual en 5 terminis.  

 

 
 

Socis de la Secció de Suministres 
• Interés anual 2% el primer any. Resta d'anys: Euribor + 2%. 

• Import màxim a finançar 200 EUR/hg.  

• Límit: 2.700 EUR (per a imports superiors es realitzarà un estudi previ). 

• Forma de pagament: Quota Anual en 5 terminis. 

 

 
 



 
 

 

SERVEIS ADMINISTRATIUS 
 

Segurs Generals. 
� Condicions especials per als nostres socis i clients. 

� 40% descompte, en assegurances de llar i automòbil. 

� 50% descompte, en assegurances de vida 

� Nou segur per a autònoms i professionals, despesa deduïble fins a màxim de 
500 €. 

� AmbTodoPrevistoDecesos, comptaràs amb l'ajuda que requereixes en els 
tràmits, gestions i serveis que són necessaris davant la defunció d'un ser 
estimat. 

� T'oferim completes cobertures funeràries per resoldre les qüestions materials i 
també per ajudar a la família en els aspectes emocionals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Telefonia VODAFONE: mòbil, fix i fibra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALZICOOP CARBURANTS (Materna Servicios y Carburantes, S.L.) 

GASOIL I  GASOLINA EXTRA 
A PREU “LOW COST” 

 
Carburants tractats amb l'última tecnologia 

ADERCO. 
 
 

ACONSEGUIX RENTATS GRATIS I REGALS AMB ELS 
TEUS REPOSTATGES I A MÉS, SI ERES SOCI, TINDRÀS 

UNA BONIFICACIÓ ANUAL 

 

PÁSATE A VODAFONE, TENEMOS LAS 

MEJORES TARIFAS Y SERVICIO POST-VENTA 

 

� TERMINALES SIN COSTE.* 
� LLAMADAS GRATUITAS. 
� FACTURA SENCILLA Y CLARA. 
� SERVICIO POSTVENTA 
PERSONALIZADO. 

*En función de tu tarifa de datos. 
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