Les Agrupacions de
Defensa Vegetal
d’hortalisses a Tarragona
Jornada tècnica
Constantí, dimecres 14 de desembre de 2022

Presentació
La prevenció i el control de plagues,
malalties i males herbes de les hortalisses
presenta una gran complexitat degut a la
diversitat de conreus i d’organismes que els
afecten. L’assessorament esdevé una peça
clau per mantenir els conreus sans aplicant
tècniques respectuoses amb el medi
ambient i la salut .
Les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV)
son essencials en aquests moments per
assolir les fites que proposen les directrius
europees i la normativa d’ús sostenible de
productes fitosanitaris. Es necessitarà un
esforç important per ajudar als agricultors a
assolir els reptes del Pacte Verd Europeu.
S’explicaran les novetats en relació a la
normativa d’ús sostenible de productes
fitosanitaris, així com les obligacions i
avantatges d’estar dins d’una ADV, les
incidències fitosanitàries més rellevants
actualment i quins serveis ofereixen les
ADVs de Tarragona.

Programa
11.00 h

Sra. Mari Luz Cabodevila, cap de la Secció d’Agricultura i Sanitat
Vegetal a Tarragona del DACC.

11.10 h

11.30 h

A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Servei de Sanitat Vegetal
A/e: ttornos@gencat.cat

El conreu d’hortalisses i la sanitat vegetal
Sra. Anna Garreta. Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal a
Tarragona del DACC.

11.50 h

Agrupacions de Defensa Vegetal. Situació actual,
obligacions i avantatges
Sra. Teo Tornos, responsable d’ADV del Servei de Sanitat
Vegetal.

12.10 h

Les ADV d’hortalisses a Tarragona 1
Sr. Antoni Queralt, ADV Horta protegida del Camp de Tarragona.

Lloc de realització

Inscripcions

Modificació del Reial Decret 1311/2012, d’ús sostenible
dels productes fitosanitaris. El Quadern integral
electrònic i indicadors d’ús
Sra. Marina Julià, responsable de productes fitosanitaris del
Servei de Sanitat Vegetal del DACC.

12.30 h

Escola Agrària Mas Bové
Ctra. TP-7225, km 4
43120 Constantí

Presentació de la jornada

Les ADV d’hortalisses a Tarragona 2
Sr. Lluís Domingo Romeu, ADV Inter-cooperativa de Cambrils.

12.50 h

Torn obert de preguntes

13.30 h

Cloenda de la jornada

Organització

Col·laboració

Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
ADV Inter-cooperativa
de Cambrils
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