
Campaña contra Ceratitis capitata Wied. 2.020/
Campanya contra Ceratitis capitata Wied. 2.020

LA ENTIDAD/L'ENTITAT: _______________________________________________________

Comunica/Comunica:

A fin de agilizar la entrega del producto, le solicitamos la siguiente información/A fi d'agilitar el lliurament del producte, li sol·licitem la següent informació:

Persona de contacto/Persona de contacte:

Persona con Carné de Usuario prof. de  productos fitosanitarios (Carné manipulador) que efectuará el reparto

Nombre/Nom: D.N.I:

Teléfono entidad/Telèfon entitat:

Télefono contacto/Telèfon contacte:

E-mail:

Dirección/Direcció:

Municipio-Codigo Postal/Municipi-Codi postal:

.................................., a ........ de ..............................  de 2.020
LAMBDA CIHALOTRIN  (c.c.)

PROTEINA HIDROLIZADA (kg)

(Sello y firma de la persona responsable/Segell i signatura de la persona responsable)

Que está interesada en colaborar con la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica en dicha campaña, por lo 
que solicita el producto necesario para distribuir entre los agricultores que a continuación se detallan con el fin de que realicen los tratamientos 
pertinentes/Que està interessada a col·laborar amb la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició  Ecològica en 
aquesta campanya, per la qual cosa sol·licita el producte necessari per a distribuir entre els agricultors que a continuació es detallen amb la finalitat que 
realitzen els tractaments pertinents.

Asimismo se compromete a enviar al Servicio de Sanidad Vegetal  las hojas justificativas del reparto que su entidad haga de dicho producto/Així mateix es 
compromet a enviar al Servei de Sanitat Vegetal  els fulls justificatius del repartiment que la seua entitat faça d'aquest producte

Le comunicamos que disponemos de la siguiente cantidad de producto sobrante de la Campaña 2.019/Li comuniquem que disposem de la següent 
quantitat de producte sobrant de la Campanya 2.019:

SPINOSAD 0,024% (litros)



L'ENTITAT _____________________________________________________

Varietat Primer cognom Segon 
cognom Nom D.N.I. Terme Municipal Nº Polígon Nº Parcel·la Superfície

Edat de 
la 

plantació

VARIETAT SUPERFICIE UNITAT DE 
SUPERFICIE

PREGUEM S'ATINGUEN A AQUEST FORMAT, INDICANT LA SUPERFÍCIE TOTAL I LA SEUA UNITAT DE MESURA

* La possible informació que poguera contindre aquest imprés, relacionada amb les dades de caràcter 
personal, es troba emparada en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i Garantia dels Drets Digitals, en la seua redacció vigent, que compromet a no utilitzar aquestes 
dades per a finalitats que no siguen estrictament necessaris per a la realització del seu contingut.

SUPERFICIE TOTAL:  hectàrees (ha), fanecades (hg), metres quadrats (m²)

Campanya contra Ceratitis capitata Wied. 2.020

VARIETATS PRIMERENQUES DE CÍTRICS
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