DIRECCIÓ GENERAL
D’AGRICULTURA, RAMADERÍA i PESCA

Assumpte: CAMPANYA CONTRA LA MOSCA DE L’OLIVERA 2020 ( Bactrocera Oleae Gmlin )
CAPTURA MASSIVA

Amb motiu de la Campanya contra la mosca de l’olivera, Bactrocera oleae Gmlin, la Conselleria
d’Agricultura, Desenvolument Rural, Emèrgencia Climática i Transició Ecològica facilitarà als
agricultors l'atraient alimentari (fosfat diamònic) per a la seua utilització a l’interior dels
paranys, tant per a cultius ecològics com per a convencionals.
Es realitzará la sol.licitud adjuntant un llistat dels agricultors i aportant la documentació
justificativa requerida, per la Conselleria, en cada cas:
- DNI, Cognoms i Nom de l’Agricultor, Data de sol.licitud, Terme municipal en el qual es troba
l’explotació, Núm de polígon, parcel.la i recinte SIGPAC, Superfície (hectàrees), Nombre de
paranys i Varietat
S’adjunta plantilla en format Excel, la qual haurà de presentar totes les dades esmentades
anteriorment, per al seu processament en base de dades per a posteriors inspeccions.
El lliurament es realitzarà a raó de 40 g per parany (2 kg/ha) en funció de les existències.
Tant la confecció del parany com la seua col.locació anirà per compte de l’agricultor.
Les sol.licituds es realitzaran per un mínim de 5 ha, per a la qual cosa es podrá agrupar els
agricultors necessaris.
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 jurídica o titular d’explotació per a actuar i efectuar la recepció en el seu
nom.
Tota la documentació sol.licitada haurà de remetre’s abans del dia 1 de julio per correu
electrònic a la següent adreça (Grandària màxima dels arxius adjunts en la sol·licitud 25 MB):
Gloria Fresquet 659 490 341
gfresque@tragsa.es
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