DIRECCIÓ GENERAL
D’AGRICULTURA RAMADERÍA I PESCA

Assumpte: CAMPANYA CONTRA LA MOSCA DE L’OLIVERA 2020 (Bactrocera oleae Gmelin)
REPARTIMENT PROTEÏNA HIDROLITZADA PER A LA REALITZACIÓ TRACTAMENTS
TERRESTRES D’ESQUER

Amb la finalitat de començar els tractaments terrestres contra la mosca de a olivera, Bactrocera
oleae Gmelin, la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica facilitarà als agricultors que ho sol.liciten, Proteïna hidrolitzada, per a la
realització de tractaments terrestres d’esquer.
La proteïna es repartirà als agricultors/entitats que ho sol.liciten, sempre que aquests aporten
justificació de compra de l’insecticida autoritzat per a la realització d’aquests tractaments
mitjançant la factura corrresponent. Les dosis per al repartiment de proteïna es calcularà en
funció del producte a utilitzar per l’agricultor/entitat. Els productes autoritzats i la seua dosi per
aquest tractament són els següents:
-

ALFA CIPERMETRIN 10 % [SC]P/V, la dosi per a repartir de proteïna hidrolitzada: 0,45 l/ha.
DELTAMETRIN 10 %[EC] P/V, la dosi per a repartir de proteïna hidrolitzada: 0,3 l/ha.
LAMBDA CIHALOTRIN 1,5 % [CS] P/V, la dosi de reparto de proteïna hidrolitzada: 0,3 l/ha

Per a donar la major publicitat possible i distribuir 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, aportant la documentació
requerida en cada cas.
En aquest llistat s'hauran d'indicar les següents dades:
- D.N.I., Cognoms i nom de l'agricultor, Data de la sol.licitud, Terme Municipal en el qual
es troba l'explotació, Número de polígon, parcel·la i recinte SIGPAC, Producte fitosanitari
a utilizar, Superfície (ha), Varietat i Edat de la plantació.
Les sol.licituds es realitzaran per un mínim de 5 ha, per la qual cosa es podran agrupar els
agricultors necessaris.
En compliment del Reial Decret 1311/2012, 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 compta amb autorització o poder
d'aquesta persona o titular d'explotació per a actuar i efectuar la recepció en el seu nom.
La documentació sol.licitada haurà de remetre’s a la següent adreça de correu electrònic:
Gloria Fresquet 659 490 341
gfresque@tragsa.es
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