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1. NOU SERVEI: ANÀLISI DE NITRATS
NI
AL SÒL
A través de la coordinació dels departaments agrari i de control de
qualitat de la cooperativa s’ofereix el nou servei d’anàlisi de nitrats al
sòl, amb
mb l’objectiu de millorar i incrementar les prestacions cap als
socis,, i afavorir l’eficiència de les explotacions pel que fa als plans de
fertilització de les finques i a la gestió de les dejeccions ramaderes.
ramaderes
El servei s’impulsa amb les noves instal·lacions de laboratori i control de qualitat del centre
d’Ivars, i es regularà a través de les següents NORMES DE FUNCIONAMENT:
FUNCIONAMENT
1. 1. Consideracions prèvies
Aquest servei està obert a tots els socis de la cooperativa,, i alhora es limita als mateixos, fet
pel qual serà totalment gratuït.
gratuït Inicialment, el servei es proposa per a la planificació de
l’adobat en cultius extensius.
extensius
1. 2. Presa de mostres
La presa de mostres al sòl l’efectuarà el propi soci. Es prendran en els primers 30 cm de
profunditat,, i es podrà fer amb mitjans propis o amb les barrines que estaran a disposició del
soci a la Secció Agrícola d’Ivars
Ivars i La Fuliola, i també a Castellserà i Torregrossa.
Torregrossa Caldrà fer-ho
abans d’aplicar l’adobat,, o esperar un mínim de 2 mesos després de l’aplicació de purins,
fems o adobs minerals. És necessari un mínim de 5 submostres per finca i barrejar-les en
una única mostra composta d’entre 0,5 i 1 kg. En finques molt variables o superfícies
majors a 3 ha, es recomana dividir en zones homogènies i mostrejar per separat. Cal entregar
les mostres de forma immediata després de la presa, per a obtenir un resultat correcte.
1. 3. Entrega de les mostres
Els socis podran entregar les mostres a qualsevol dels centres de la
coope
cooperativa,
i en els llocs indicats:
IVARS Edifici Nova Bàscula. Control de Qualitat. Contacte: Núria Gràcia.
IVARS.
LA FULIOLA.
FULIOLA Oficines Bàscula. Contacte: Teresa Capdevila.
CASTELLSERÀ Oficines Bàscula. Contacte: Jaume Fité.
CASTELLSERÀ.
TORREGROSSA Oficines Bàscula. Contacte: Damià Olid.
TORREGROSSA.
Les mostres es podran entregar de dilluns a dijous i de 8:30 a 13:30 h i de 16:00 a 18:00 h.
En aquests mateixos punts s’entregaran les etiquetes
es per identificar les mostres on hi
constarà: Titular Finca, Terme Municipal, Polígon i Parcel·la,, Data de Mostra, Cultiu, Tipus de
reg, Telèfon i Correu electrònic de contacte. També hi haurà un protocol per a la correcta
presa de mostres,, i bosses a disposició per a recollir-les.
recollir
1. 4. Comunicació de resultats
Els resultats indicaran els kg de N per ha (o jornal),, part dels quals es podran descomptar de
la recomanació final d’adobat. Els tècnics de la Secció Agrícola procuraran comunicar
comunic els
resultats i la recomanació d’adobat en el període entre 24 i 48 h via email o telèfon.
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1. 5. Consideracions finals
Es recomana fer una anàlisi completa N P K en un laboratori oficial cada
4 o 5 anys.
anys L’anàlisi de nitrats com el que es planteja en aquest
a
nou
servei,, és recomanable fer-ho
fer
1 cop a l’any abans de l’adobat.
l’adobat
Els nitrats al sòl es determinaran amb NITRACHECK.
NITRACHECK Aquest instrument té
una bona precisió
preci
(marge d’error entre 1 i 7%). Malgrat això, cal saber
que els nitrats al sòl són molt variables.
varia
Quantes més mostres es prenguin a cada finca, més
fiables seran els resultats..
Per a qualsevol aclariment respecte aquest nou servei poden contactar amb el tècnic
Sebastian Cela (663.708.753
663.708.753 - scela@coopivars.coop).
2. COMPROMÍS DE LA COOPERATIVA AMB LA GENT GRAN DEL TERRITORI
El passat 14 de febrer de 2017, es signà per part de l’alcaldessa, Sra.
Montse Coma, i el president de la cooperativa, Sr. Josep Coll, el
protocol de col·laboració entre l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell i
Cooperativa d’Ivars per l’arranjament d’un nou Centre de Serveis i
Suport a la Gent Gran al municipi d’Ivars d’Urgell a través d’una
aportació econòmica de 200.000 € de la cooperativa que es materialitzarà en diferents
entregues
gues en els propers exercicis.
exercicis
La voluntat de col·laborar entre l’ajuntament i la cooperativa en l’àmbit de la gent gran, neix
ja abans del 2006, valorant
nt diverses propostes, i amb la iniciativa de tots els representants
municipals fins al moment actual. A dia d’avui, l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, després de
posar en marxa el Consultori Mèdic en un nou edifici,, ha acordat impulsar a la planta
superior aquest nou Centre
entre de Serveis.. Per això va dirigir al Consell Rector de Cooperativa
d’Ivars, una petició d’ajut per a la seva valoració i consideració.
L’ajuda
’ajuda de Cooperativa d’Ivars a aquesta actuació, s’acordà en el
Consell Rector del passat 22 de desembre de 2016,
2016 tot valorant el
compromís històric de l’entitat cap a un projecte amb aquesta
finalitat, i entenent que una aportació econòmica d’aquest tipus
dedicada a la Gent Gran, havia de fer-se
fer
a Ivars d’Urgell, centre
social i de referència de la cooperativa al llarg de la seva trajectòria més que centenària.
Amb aquest
quest projecte, l’administració local atèn un col·lectiu amb dificultats d’atenció i
serveis en l’àmbit rural,, i la cooperativa aposta per tirar endavant accions col·lectives en
benefici de la societat i el territori a través dels seus Fons Socials.
3. JORNADA SOBRE ELS CONREUS FARRATGERS
El proper divendres
di
3 de març a partir de les 9:00 h del matí,
matí tindrà
lloc a la Sala d’actes de la Cooperativa a Ivars d’Urgell la VIII Jornada
sobre els conreus farratgers.
f
La jornada de referència dels farratges,
s’organitza com ja és habitual per part del DARP,
DARP Unió de Pagesos i
Cooperativa d’Ivars,
d’Ivars, i comptarà amb la participació de les principals
empreses del sector a través d’una taula rodona.
rodona La primera part de
la sessió tractarà, a través de l’exposició de diferents tècnics, els principals aspectes a tenir
en compte en el conreu de l’alfals (reg, qualitat, males herbes, llavors o talps).
talps) Podreu
consultar el programa complet a: www.coopivars.coop. Us animem a participar-hi.
participar
EL CONSELL RECTOR

