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► Mapes en format QGIS per a l’ajut de Sistemes alternatius a
la lluita química.
El Consell torna a posar a la vostra disposició una eina per tal d’elaborar els mapes
QGIS a través de la plataforma informàtica del CCPI.
El proper divendres 28 d’abril els tècnics podreu descarregar-vos els mapes QGIS
dels productors que sou tècnics responsables d’acord amb la informació que hi haurà
a la plataforma el dia 27 d’abril. Cal recordar que només es generen els plànols de les
plantacions que tenen “Codi. MA”.
Us recordem que fa una setmana es va obrir la plataforma per a realitzar els canvis
d’acord amb la DUN de l’any 2017. Per tant, si voleu els plànols corresponents a
l’any 2016 NO podeu actualitzar les dades fins el 28 d’abril. Un cop descarregats
els plànols el dia 28 d’abril d’acord amb la informació del 2016, podreu fer
l’actualització de l’any 2017.
Si no necessiteu els plànols QGIS podeu realitzar ja els canvis en la plataforma
informàtica.
Us recordem com heu d’introduir les dades:
A la plataforma informàtica del Consell trobareu a la finestra de plantacions una nova
casella Codi MA (Ajuts) per incloure el codi a cada plantació de la taca o àrea
d’influència.
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La codificació establerta per a poder determinar aquestes superfícies o àrees
d'influència es mitjançant un codi tipus PP_MM_XXX, on PP és el número de la
demarcació territorial, MM es el número de la mesura de l'ajut i XXX el número
corresponent a la taca o marge.

PP, Codi de la província:
Barcelona 08
Girona 17
Lleida 25
Tarragona 43
Terres de l’Ebre 60
XXX, codi de la taca, format lliure.

MM, codi mesura:
01 Fruiters de llavor - Ceratitis capitata
02 Fruiters de llavor - Cydia pomonella
03 Fruiters de pinyol - Ceratitis capitata
04 Fruiters de pinyol - Anarsia lineatella
05 Fruiters de pinyol - Grapholita molesta
06 Fruiters de pinyol - Drosophila suzukii
07 Noguera - Cydia pomonella
08 Citrics - Ceratitis capitata
09 Cítrics - Aonidiella aurantii
10 Vinya - Lobesia botrana
11 Olivera- Bactrocera oleae
12 Horticoles - depredadors
13 Horticoles - solarització
14 Horticoles - reservoris de fauna auxiliar
15 Maduixa - Drosophila suzukii
16 Maduixa – depredadors
17 Ornamentals - depredadors
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