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Xerrada per als tècnics responsables de PI sobre la gestió de l’ajut
d’agroambient i clima: Sistemes alternatius a la lluita química
El Consell Català de la Producció Integrada signarà un conveni de col·laboració amb el
DARP per tal de facilitar la gestió als tècnics responsables de producció integrada, que
no són tècnics d’ADV, per al compliment de l’ajut d’agroambient i clima: Sistemes
alternatius a la lluita química.
La Xerrada informativa tindrà lloc el proper dimecres dia 11 de novembre a les
12.00h a la seu del CCPI, Consell Català de la Producció Integrada, Complex La
caprrella, 97, edifici gerència, de Lleida.
L’objectiu de la xerrada és exposar com hauran d’informar les ADV o els tècnics
responsables de PI dels requisits que han de complir els productors que han
sol·licitat aquest ajut com són:
1. Si és o no soci d’una ADV i/o està inscrit al Registre del CCPI
2. Si està dins una superfície de conreu mínima homogènia. Delimitar un mapa de
les zones homogènies, amb la seva identificació numèrica, etc. D’acord amb
les superfícies mínimes establertes en l’ajut.
3. Realització de tractaments fitosanitaris prèvia autorització. Emetre informe on
consti els avisos de tractaments
4. Etc.
I també exposar la informació que el DARP a través del CCPI els facilitarà per poder
elaborar els mapes de les zones homogènies. Es presentarà una demo d’un programa
per fer els mapes de les ZH, i garantir que en el 50% de les plantacions d’aquesta
zona es realitzen mètodes alternatius a la lluita química.
La xerrada està destinada a tots els tècnics de PI, però molt especialiment als
que no formen part de cap ADV, ja que les ADV ja disposen d’aquest informació que
es facilitarà.
La xerrada anirà a càrrec de la Sra. Pilar Ricart, Cap del Servei d'Ajuts a la
Sostenibilitat Agrària del DARP, entre d’altres membres del DARP i del CCPI.
Per poder assistir cal confirmar assitència abans del 17 de novembre a través del
correu electrònic ccpi@producciointegrada.cat.
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