
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ús sostenible de productes fitosanitaris 

QUADERN D’EXPLOTACIÓ  
ANY :  
 
Titular de l’explotació 
Cognoms i nom                                                NIF 
PUGO FONG, JOAN                                                                                       12345678A 
Adreça          CP 
 
Localitat         Província 
LLEIDA                                                                                                          LLEIDA 

 
 
Assessor en gestió integrada de plagues de l’explot ació (obligatori a partir de 01/01/2014) 
Cognoms i nom NIF Número inscripció al Registre 
 

 
 
Altres dades d’interès fitosanitari de l’explotació  
 

 L’explotació o una part de l’explotació es troba confrontant a una via o àrea pública urbana 
 

 Hi ha pous o masses d’aigua per consum humà en l’explotació 
 

 Hi ha pous o masses d’aigua per consum humà en una zona propera a l’explotació 
     Distància a la que es troba (en metres) :___________ 
 
 
 
Documentació que cal guardar juntament amb el quade rn d’explotació durant 3 anys 
 
En cas de tenir-la, la següent documentació cal guardar-la juntament amb el quadern d’explotació durant 3 anys 
 
Document d’assessorament 
Certificats d’inspecció de la maquinaria pròpia de tractaments 
Contractes de tractaments, fets per una empresa de serveis o de tractaments 
Factures de la compra dels productes fitosanitaris 
Anàlisis de residus de productes fitosanitaris fets 
Albarans de lliurament dels envasos a un gestor de residus o a SIGFITO 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal de la pròpia explotació que fa aplicacions  amb productes fitosanitaris 
 
Número 
d’ordre 

Cognom i nom NIF Número de carnet 
d’aplicador i manipulador 

Nivell de  
qualificació 

1 PUGO FONG, JOAN 12.345.678-A QU110322/06 QUALIFICAT 
2 PUGO CEBA, MIQUEL 12.345.679-B BA145532/08 BASIC 

     
     
 
Personal contractat que fa aplicacions amb producte s fitosanitaris 
 
Número 
d’ordre 

Cognom i nom NIF Número de carnet 
d’aplicador i manipulador 

Nivell de  
qualificació 

3 ALL PRESSEC, JOSEP 42.325.679-B BA145800/09 BASIC 

     
     
     
 
Empreses de serveis o de tractaments que fan aplica cions amb productes fitosanitaris 
 
Número 
d’ordre 

Nom de l’empresa de tractaments CIF Número d’inscripció al 
Registre 

    
    
 
Maquinària de tractaments de l’explotació 
 
Número 
d’ordre 

Tipus de maquinària de tractaments Data de compra Número d’inscripció 
al ROMA 

Data darrera 
inspecció 

1 Atomitzador 23/10/2009 512865  
2 Màquina aplicació herbicida 23/10/2009 513421  

     
     
 
Maquinària de tractaments llogada 
 
Número 
d’ordre 

Tipus de maquinària de tractaments Data de compra Número d’inscripció 
al ROMA 

Data darrera 
inspecció 

     
     
     
     
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificació de les parcel·les de l’explotació 
 
Número  
finca 

Identificació SIGPAC Ús 
SIGPAC 

Cultiu Superfície 
(ha) 

Secà/ 
Regadiu 

Sistema 
de reg 

Sistema de 
certificació Municipi Polígon Parcel·la Recinte Espècie Varietat 

1 25900 45 99 1 FY Pomera Golden 1,00 R Localitzat P.I. 
1 25900 45 99 1 FY Pomera Golden Supreme 0,20 R Localitzat P.I. 
2 25900 45 99 1 FY Presseguer Catherine 0,32 R Localitzat P.I. 
2 25900 45 99 1 FY Presseguer Elegant lady 0,26 R Localitzat P.I. 
3 25900 45 99 2 FY Nectarina Big top 0,44 R Localitzat P.I. 
3 25900 45 99 2 FY Nectarina Venus 0,53 R Localitzat P.I. 
4 25900 48 23 1 FY Olivera Arbequina 0,78 R Localitzat P.I. 

            

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informació dels tractaments fitosanitaris i mètodes  alternatius de lluita realitzats en l’explotació 
 
Data del 
tractament 

Número  
finca 

Plaga/malaltia/mala 
herba a controlar 

Superfície 
tractada 
(ha) 

Número 
ordre 
aplicador 

Número 
ordre 
màquina 

Litres de 
brou 
emprats 

Productes emprats Justificació del 
tractament 
(camp no obligatori) 

Valoració 
eficàcia Nom 

comercial 
Número 
registre 

Dosi 

05/03/2012 1 Poll/àcars 1,20 1 1 1000 Citrol-Ina 15173 1% Presencia any 
anterior 

 

 1 Poll 1,20 1 1 1000 Atominal 10 
EC 

19764 0,05% Presencia any 
anterior 

 

 1 Pugons 1,20 1 1 1000 Confidor 20 
ES 

19120 0,075% Presencia  

 1 Fongs 1,20 1 1 1000 Cuprosan 24039 0,4% Preventiu  
            
14/04/2012 1 Carpocapsa 1,2 1,2   Isomate-C 23287 1000/ha Confusió sexual  
            
10/05/2012 1 Carpocapsa 1,20 2 1 1200 Dursban 21965 0,1% Superació llindar Bona 
  Mota/cendrosa 1,20 2 1 1200 Atemi 24900 0,015% Avis tractament Bona 
            
15/07/2012 2,3 Mosca 1,55 2 1 1500 Karate Zeon 21143 0,1% Superació llindar Bona 
            
14/08/2012 1 Males herbes 

varies 
1,2 1 2 300 Roundup 

transorb 
22292 1 l/ha Presencia males 

herbes 
Regular 

            
            
            
            
            
            
            
            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instruccions per emplenar el quadern d’explotació 
 
Personal de la pròpia explotació que fa aplicacions  amb productes fitosanitaris 
Relacionar tot el personal propi de l’explotació, pare, mare, germà, etc., si és una explotació familiar, o els socis 
si es tracta d’una societat. 
En la columna número d’ordre posar un número correlatiu començant per 1 
 
Personal contractat que fa aplicacions amb producte s fitosanitaris 
Relacionar tot el personal que té un vincle contractual amb l’explotació, ja sigui personal fixe o personal 
eventual, i que faci tractaments amb productes fitosanitaris. 
En la columna número d’ordre posar un número correlatiu a continuació dels números donats en l’apartat 
anterior. 
 
Empreses de serveis o de tractaments que fa aplicac ions amb productes fitosanitaris 
Relacionar, si es el ca, les empreses que s’han contractat per fer tractaments a l’explotació. 
En la columna número d’ordre posar un número correlatiu a continuació dels números donats en l’apartat 
anterior. 
 
Maquinària de tractaments de l’explotació 
Relacionar tota la maquinaria emprada per fer els tractaments fitosanitaris, pròpia de l’explotació, que tingui una 
cabuda superior als 100 litres. 
En la columna número d’ordre posar un número correlatiu. 
En la columna tipus de maquinària de tractaments especificar el tipus (polvoritzador, atomitzador, herbicida, 
etc.) 
 
Maquinària de tractaments llogada. 
Igual que l’apartat anterior, però referida a la maquinària que es lloga per fer els tractaments, ja sigui a la 
cooperativa, a una empresa o a un particular. 
 
Identificació de les parcel·les de l’explotació. 
Normalment, les explotacions estan formades per varies parcel·les SIGPAC i en aquestes parcel·les pot haver-
hi un sol cultiu o varis cultius diferents. D’altra banda, de vegades amb un mateix dipòsit de tractaments es 
tracta el mateix cultiu que hi ha en varies parcel·les SIGPAC. 
Per tal de facilitar les tasques d’anotació a l’hora de fer els tractaments es poden fer unitats homogènies de 
tractaments. Aquestes unitats homogènies les podem assimilar a unes finques. 
En la columna número de finca posarem un número correlatiu que identificarà la unitat homogènia de 
tractaments. 
En les següents columnes es posaran les característiques de les parcel·les SIGPAC que hem assignat a la 
mateixa finca. 
Si en un mateix recinte SIGPAC hi ha varis cultius emplenarem una línia per cada varietat diferent 
En la columna sistema de certificació posarem si la parcel·la esta acollida a algun sistema de certificació 
(producció integrada, producció ecològica o altres sistemes de certificació reconeguts). 
 
Informació dels tractaments fitosanitaris realitzat s en l’explotació. 
En aquest apartat s’han d’anotar tots els tractaments fitosanitaris que s’han realitzat a l’explotació ja sigui per 
personal propi, per personal assalariat o per empreses de tractaments llogades, així com els altres mitjans de 
lluita alternatius a la lluita química 
Per a cada tractament s’ha d’emplenar tantes files com productes s’emprin en el mateix. 
En la columna número de finca, cal anotar el número de la finca o finques on es fa el tractament d’acord amb el 
que s’ha anotat en l’apartat identificació de parcel·les. 
En la columna Número ordre aplicador, s’ha de posar el número amb que s’ha identificat a la persona que fa el 
tractament (Número ordre dels tres quadres del personal que fa tractaments). 
En la columna Número ordre màquina posar el número amb que s’ha identificat cada màquina de tractaments 
emprada en la explotació, ja sigui pròpia com llogada. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Número registre dels productes emprats s’ha d’anotar el número de registre en que el producte esta 
registrat al Registre oficial de productes fitosanitaris. Aquest número es pot trobar a l’etiqueta del producte. 
En la columna justificació de tractaments (aquest camps no és obligatori emplenar-lo però és recomanable el 
fer-ho) cal justificar el motiu pel que es fa el tractament amb el producte en qüestió, per exemple : avís de risc al 
contestador, superat el llindar de captures, % d’ocupació superior al llindar, recomanació de l’assessor, etc.  
En la columna Valoració eficàcia posar un número del 0 al 5 d’acord amb el següent barem : 
0 = eficàcia nul·la 
1 = eficàcia molt dolenta 
2 = eficàcia dolenta 
3 = eficàcia regular 
4 = eficàcia bona 
5 = eficàcia molt bona 


