Controvèrsia de l’ús del
coure en horta ecològica:
reducció i alternatives
Seminari tècnic
MANRESA, dijous 12 de desembre de 2019

Presentació
L’impàs
de
producció
agrària
convencional a ecològica no sempre
s’ha pogut fer amb impacte zero.
Encara hi ha productes que tot i ser
d’origen
natural,
es
poden
bioacumular al sòls i a mitjà termini
poden contaminar-los.
En mà de tots: pagesos, investigadors
tècnics...,
està
anar
trobant
alternatives a productes com el coure.
En aquest seminari parlarem de la
problemàtica, les perspectives i les
possibles solucions a l’ús de coure en
horta per a continuar tenint cultius
sans, minimitzant les aplicacions de
coure, o
substituint-lo per altres
substàncies.

Lloc de realització
Escola Agrària de Manresa
Avda. Universitària 4-6 (Edifici FUB)
08242 Manresa

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.10 h Breu presentació del Projecte Europeu Orgànic+. Inputs
controvertits en producció ecològica
Sra. Joana Amador, professora de l’Escola Agrària de Manresa.
9.30 h Regulació de l’ús del coure com a fitosanitari en producció
ecològica a la UE
Sra. Núria Armengol, unitat de producció agroalimentària ecològica del
DARP.
10.00 h Informe final de la Comissió Europea de renovació de la
substància activa compostos de coure
Sr. Jordi Giné, cap de Servei de Sanitat vegetal del DARP.
10.30 h Quantificació ambiental de l’impacte de l’ús del coure com a
pesticida
Sra. Nancy Peña, Centre BETA de la Universitat de Vic.
11.10 h Optimització de l’estratègia de seguiment i control del míldiu de
la vinya
Sr. Joan Reyes, Servei de Sanitat Vegetal del DARP.
11.40 h Optimització dels tractaments en l’horta
Sr. Jordi Llop, Departament d’Enginyeria Agroalimentària i
Biotecnologia, campus del Baix Llobregat (UPC).

Organització
12.10 h Pausa
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

13.00 h Estudi d’alternatives al coure al cultiu de tomàquet ecològic
Sr. Miguel de Cara, Instituto de Investigación y Formación
Agrària y Pesquera de Andalucía (IFAPA).
14.30 h L’aigua ozonitzada, una alternativa amb futur.
Sr. Atle Wibe, Norsk senter for økologisk landbruk (Centre Noruec
d’agricultura ecològica).
Traducció: Sr. Charles-André Descombes.
16.00 h Cloenda de la jornada
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Inscripcions

@ruralcat

La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
https://ja.cat/2019_controversia_coure_agricultura_ecologica
Tel.:938749060- A/e: ccagraria.manresa@gencat.cat
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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