Ús del glifosat en conreus
herbacis i la mala herba
invasora Amaranthus palmeri
Jornada tècnica en línia
Dimecres 25 de novembre de 2020

Presentació
El glifosat és un herbicida que té un
gran ús en l'agricultura, amb més de
40 anys d'ús, i molt especialment en la
sembra directa de cultius herbacis.
L'última renovació de la seva
autorització d'ús a la UE, efectuada al
desembre de 2017, arriba fins a
desembre de 2022. Per tal de conèixer
la situació d'aquest producte a la UE,
l'existència
o
no
existència
d'alternatives i el posicionament de la
indústria dels productes fitosanitaris al
respecte us presentem aquesta
jornada.
Així mateix, aprofitem l'experiència del
Sr. Josep Maria Llenes per conèixer la
situació de l'Amaranthus palmeri, una
mala herba al·lòctona especialment
preocupant, pels danys que pot
ocasionar en blat de moro i altres
cultius d'estiu i que va ser detectada a
Catalunya l'any 2018.

Programa
17.00 h Benvinguda i introducció a la jornada
Sr. Santiago Caudevilla, responsable nacional de cereals i conreus
herbacis d’Unió de Pagesos de Catalunya.
17.10 h Situació del glifosat en la UE. Alternatives al seu ús en cereal i
conreus herbacis
Sr. Josep Maria Llenes, Unitat de Malherbologia del Servei de Sanitat
Vegetal del DARP.
17.50 h Glifosat: una eina segura, sostenible i eficaç pel control de les
malesherbes
Sr. Carlos Vicente, Bayer CropScience, S.L.U, en representació
d’AEPLA.
18.30 h Situació de l’Amaranthus palmeri a Catalunya
Sr. Josep Maria Llenes, Unitat de Malherbologia del Servei de
Sanitat Vegetal del DARP.
19.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Dani Forcadell, responsable de sectors vegetals a la comissió
permanent nacional d’Unió de Pagesos de Catalunya.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

La jornada es realitzarà en línia a través de la plataforma Zoom. Un cop
realitzada la inscripció es farà arribar l’enllaç per accedir a la jornada.

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de la Unió de Pagesos:
Sra. Rut Pifarré (WhatsApp: 657 531 469 - A/e: lleida@uniopagesos.cat)
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