VI Jornada de control
biològic
Jornada tècnica
LLEIDA, divendres 25 de gener de 2019
Presentació

Programa

L’Associació d’ADVs de Catalunya,
amb la col·laboració de l’Associació de
Tècnics d’ADVs de Lleida (A.T.A.LL.)
organitza, per sisè any, una jornada
tècnica de control biològic, per donar a
conèixer com es practica aquest
control en els conreus agrícoles.

Veient la problemàtica d'enguany
amb Monilinia als fruiters de pinyol,
investigadors de l’IRTA de Lleida
exposaran els resultats dels seus
assaigs sobre les alternatives als
fungicides de síntesi.
Un dels temes candents és la
problemàtica del canvi climàtic. Des
de l’Oficina Catalana de la
Generalitat ens presenten els seus
estudis per tal de treure’n el màxim
profit per a l’agricultura.
Investigadors de l’IRTA de Mas
Badia exposaran el seu Projecte de
maneig de
biològic.

pomeres

amb

control

Organització

9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la Jornada
Il·lma. Sra. Rosa Maria Perelló Escoda, presidenta de la Diputació
de Lleida.
Sr. Ramon Salvia Canut, president de l’Associació d’ADVs de
Catalunya.
9.30 h Control biològic en pomeres, un pas endavant cap a una
producció més sostenible de poma
Sr. Jordi Cabrefiga Olamendi, tècnic de l’IRTA de Mas Badia.
10.15 h Torn obert de paraula
Moderadora: Sra. Lídia Sans Gilabert, presidenta d’A.T.A.LL.
10.45 h Pausa
11.15 h Canvi climàtic. Com treure’n el màxim profit per l’agricultura
Sr. Gabriel Borràs Calvo, Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
12.00 h Torn obert de paraula
Moderadora: Sra. Maria Rosa Llombart Raichs, tècnica assessora
de l’Associació d’ADVs de Catalunya.
12.15 h És possible el control de Monilinia spp. mitjançant sistemes
alternatius als fungicides de síntesi?
Sra. Carla Casals, programa postcollita de l’IRTA a Lleida.
13.00 h Torn obert de paraula
Moderador: Sr. Ramon Torà Marquilles, tècnic assessor de
l’Associació d’ADVs de Catalunya.
13.15 h Cloenda de la Jornada
Sra. Elisenda Guillaumes Cullell, directora general del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. DARP.

Lloc de realització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Sala d’Actes de la Diputació de Lleida.
C/ Carme, núm. 26.
25007 LLEIDA

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través del servei de
Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
Per a més informació, podeu contactar amb l’associació d’ADVs de
Catalunya (A/e: adv.catalunya@gmail.com). Sr. Ramon Salvia Canut (Tel.:
678 431 194) o Sr. Ferran Accensi Torres (Tel.: 619 400 438 - A/e:
ferranaccensitorres@gmail.com)
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