Mètodes alternatius
a la lluita contra
plagues
Jornada tècnica en línia
Dijous, 25 de novembre de 2021

Presentació
Hi ha una demanda creixent de la
societat per aliments més saludables, millora de les condicions laborals per la pagesia i la reducció
de la petjada de CO2.
Seguint aquestes demandes,
s’estan treballant mètodes alternatius als productes fitosanitaris
per les seves implicacions al producte, al personal i al medi ambient.
En aquest sentit, el biocontrol es
fonamenta en cercar eines d’origen biològic que puguin ajudar a
reduir els fitosanitaris clàssics i
que deixin menys residus tot assegurant un control raonable de
les malalties del conreu.
En aquesta jornada es presentaran resultats de les proves d’alguns productes dissenyats pels
participants i s’han comparat amb
productes de referència en quant
a la seva eficàcia.

Inscripcions
A través de RuralCat: Inscripcions

Programa
10.00 h

Benvinguda
Sr. Eloi Montcada Elias, INNOVI.

10.05 h

El biocontrol en vinya – projecte PALVIP
Sr. Xoan Elorduy, INCAVI.

10.25 h

Productes i mecanismes en acció en biocontrol
Representant de Futureco Bioscience.

10.45 h

Biocontrol en vinya a Catalunya
Sr. Lluís Giralt, INCAVI.

11.05 h

Pausa

11.25 h

Biocontrol en vinya al Rosselló
Sr. Marc Guisset, Chambre d’Agriculture Pirineus Orientals, Perpinyà.

11.45 h

Resposta de la planta als tractaments
Sra. Mercè Llugany i Sr. Josep Allué, Universitat Autònoma Barcelona.

12.05 h

Monitorització dels productes
Sra. Núria Daranas, Sr. Eduardo Montesinos i Sra. Esther Badosa,
Universitat de Girona.

12.25 h

Cas d’èxit, ús de feromones per control de Lobesia botrana
Sr. Jaume Mestres, Sanitat Vegetal i CH66.

12.45 h

Torn obert de preguntes

13.00 h

Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu l’ellaç
d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.

Organització

Col·laboració

Per a més informació:
INNOVI (info@innovi.cat)
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