COMUNICACIÓ PER A LA PODA

Registre d’entrada:

DE PALMÀCIES

SOL·LICITANT
Nom i llinatges:
NIF:
En representació de l’empresa:
NIF:
Adreça de notificació:
Localitat:
Província:

Codi postal:
1

Municipi
País:

2

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Telèfon:

Fax:

Adreça electrònica:

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.

COMUNIC:
La poda de palmeres amb les característiques següents:
Nre.
d’exemplars

Espècie

Alçària

POBLACIÓ

DATA
PREVISTA DE
LA PODA

DADES DE LOCALITZACIÓ DE LES PALMÀCIES:
Adreça:
Localitat:

Codi postal:

Municipi:

La poda es troba autoritzada atès que el/la sol·licitant declara tenir
coneixement de la resolució de la Consellera d’Agricultura i Pesca, de 12 de
maig de 2010 (BOIB núm. 77, de 25/05/2010) i es compromet a complir les
mesures indicades al revers de la sol·licitud.
Eivissa, _______ d _________________ de 20...

[rúbrica]

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,
CAÇA I COOPERACIÓ MUNICIPAL

INSTRUCCIONS

Podeu enviar aquesta sol·licitud per fax al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Caça iCooperació municipal (núm. 971 19 59 12), com a procediment per agilitar els tràmits
o bé per adreça electrònica: sanitatvegetal@conselldeivissa.es

1. La província o el país només han de figurar si l’adreça de notificació està ubicada en una
altra comunitat autònoma o en un país estranger.

TELÈFON DE CONTACTE DEL DEPARTAMENT: 971195493 - 971195485

MESURES OBLIGATÒRIES SEGONS LA RESOLUCIÓ

1. Les podes han de minimitzar les ferides i han d’acompanyar-se d’un
tractament fitosanitari immediat a l’ull i a la valona. Matèries actives
recomanades: imidacloprid 20% i tiametoxan.
2. L’afaitada (perfilat d’estípit) no s’utilitzarà com a tècnica de poda amb
motius ornamentals.
3. Es comunicarà immediatament qualsevol detecció de la plaga de
quarentena Rhynchophorus ferrugineus (Becut vermell).

RECOMANACIONS
4. Realitzar podes no agressives tot intentant eliminar només fulles seques,
inflorescències i fruits.
5. Segellat de les ferides de poda amb cicatritzant (per exemple compostos
a base de coure).
6. Eliminació de les restes de poda: l’olor de la zona de tall de la palma és
extremadament atraient per al becut, així que és recomanable retirar-les
el més aviat possible.

