IX Tallers d’Agrupacions
de Defensa Vegetal.
Sector olivera
Seminari tècnic
Constantí, divendres 25 de març de 2022

Presentació

Programa

La finalitat del taller és compartir coneixe-

10.00 h

Inauguració del Seminari

10.05 h

Quadern d’explotació electrònic. Nou marc legal

ments i intercanviar experiències entre el
personal tècnic de les Agrupacions de

Sra. Marina Julià. Servei de Sanitat Vegetal. DACC.

Defensa Vegetal de Catalunya, el Servei de
Sanitat Vegetal i entitats de recerca com
l’IRTA i universitats. Es presenten els

10.20 h

Modera: Sra. Rosa Bisa, ADV Valls del Corb

assajos, experiments i actuacions en comú
que s’han realitzat durant el darrer any.
Durant el taller s’actualitzen coneixements,
es fan propostes i es treballa sobre noves

Presentació de ponències o assaigs

12.00 h

Pausa

12.30 h

Presentació de ponències o assaigs

problemàtiques en temes de sanitat vegetal,

Modera: Sr Enrique Pedret , ADV pel control de la mosca de

plagues, malaties i males herbes.

l’oliva.

En aquesta edició les Agrupacions de Defensa Vegetal presenten els assajos realitzats el

13.30 h

2021 o les darreres campanyes i les novetats
o inquietuts en temes de sanitat vegetal.

Modera: Sra. Rosa Bisa, ADV Valls del Corb i Sr. Enrique

També s’informarà sobre les darreres

Pedret, ADV pel control de la mosca de l’oliva.

novetats de gestió i normatives en relació
amb el quadern d’explotació electrònic, la
xarxa FICAT, les plagues regulades a la UE,
la PAC i les ajudes als sistemes alternatius a

Torn obert de paraula. Incidències fitosanitàries
destacades el 2021. Debat i propostes

14.00 h

Cloenda del seminari
Sra.Teodora Tornos. Responsable d’Agrupacions de
Defensa Vegetal. Servei de Sanitat Vegetal. DACC.

la lluita química.

Lloc de realització
Finca EA Mas Bové
Carretera TP-7225 de Reus a El Morell,
km 4

Aquesta jornada es realitza presencialment. Tots els assistents hauran de
seguir les mesures de prevenció establertes enfront la COVID-19. L’ús de
mascareta serà obligatori durant tota la jornada.
El seminari està dirigit a persones tècniques de les ADV i col·laboradores.

43120 Constantí

Inscripcions
A través de l’enllaç: Inscripció
Per a mes informació:
A/e: ttornos@gencat.cat
lestrades@gencat.cat

Organització
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

Col·laboració

