DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA
RAMADERIA I PESCA.

CAMPANYA Ceratitis capitata Wied. 2020
EN FRUITERS D'ESTIU EN PLANTACIÓ REGULAR
A fi de començar els tractaments terrestres contra la mosca de la fruita en els fruiters d'estiu de
plantació regular, la recol·lecció de la qual s'inicie a partir de l’1 de juny, la Conselleria
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica facilitarà
gratuïtament els productes fitosanitaris necessaris per a la realització d'un tractament
insecticida, sent a càrrec de l'agricultor les despeses d'aplicació.
El producte fitosanitari a entregar serà lambda cihalotrin 1,5% (CS) p/v. Aquest producte serà
repartit per a fer una aplicació, a raó de 325 cc/ha i 750 cc/ha de proteïna hidrolitzada per
hectàrea. Aquest producte serà utilitzat per a la realització de tractaments terrestres d’esquer.
En cas de parcel·les d'agricultura ecològica de bresquilla i prunera, el producte a repartir serà
Spinosad 0,024% CB (P\V), repartiment per a una aplicació, a raó d'1 l/ha.
Per a donar la major publicitat i distribuïr els productes entre els agricultors, se'ls informa que
l'Ajuntament, Cooperativa o S.A.T. interessada podrà col·laborar sol·licitant aquest producte
mitjançant ESCRIT dirigit al Servei de Sanitat Vegetal i adjuntant un LLISTAT dels agricultors
que puguen i desitgen acollir-se a aquestes ajudes.
En aquest llistat s'hauran d'indicar les següents dades:
 Cognoms i nom de l'agricultor
 D.N.I.
 Terme Municipal en el qual es troba l'explotació
 Núm. de polígon i parcel·la
 Superfície
 Edat de la plantació
Indicant-se clarament en el mateix, el total de la superfície i la unitat de superfície utilitzada
(fanecades, hectàrees) i aportant la documentació requerida en cada cas.
En compliment del RD1311/2012, només podran subministrar-se productes fitosanitaris per a
ús professional a titulars del carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris. En el cas
que el lliurament es realitze a nom d'una persona jurídica o del titular d'una explotació, qui reba
el producte haurà d'acreditar que posseeix autorització o poder d'aquesta persona o titular
d'explotació per a actuar i efectuar la recepció en el seu nom.
Els recordem la necessitat d'enviar-nos, si no ho han fet anteriorment, la justificació del
producte distribuït la campanya anterior.
La documentació sol·licitada haurà de remetre's abans del dia 22 de maig per correu
electrònic.
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