Validació del sistema DOSA3D
en vinya i control de Lobesia
botrana mitjançant confusió
sexual
Jornada tècnica
BATEA, dijous 5 de març de 2020

Presentació
Jornada tècnica adreçada a viticultors,
tècnics d’ADV, assessors en sanitat
vegetal i especialistes en tractaments
fitosanitaris. El control químic de plagues i malures exigeix criteris de màxim rigor i prevenció dels riscos.
D’altra banda, la restricció progressiva
dels productes autoritzats per a la vinya posa en greu situació les accions
de control químic de les plagues i
malures. En aquest context adquireixen
màxim valor
els
treballs
d’ajustament de la dosi obtinguts amb
el sistema DOSA3D i la utilització
d’equips de tractaments de nova generació i elevada eficiència.
El control de Lobessia botrana per mig
de la confusió sexual és una tècnica
innovadora que permetrà controlar la
mateixa sense residus pesticides.
Aquesta jornada forma part de
l’activitat de demostració “Ús sostenible de fitosanitaris en fructicultura i viticultura”, operació 01.02.01 del PDR
de Catalunya 2014 - 2020.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.30 h Inscripció i lliurament de documentació
9.40 h Inauguració i presentació del projecte GOPHYTOVID
Sr. Eloi Montcada. Clúster Vitivinícola Català – INNOVI.
10.05 h Validació del sistema DOSA3D en Vinya. Resultats a la Terra
Alta l’any 2019 (www.dosa3d.cat)
Sr. José Miguel Fibla. IRTA Estació Experimental de l’Ebre.
10.25 h Validació del sistema DOSA3D a la DO Penedès i la DO Tarragona. Anys 2017-19.
Sra. Carla Román. Grup de Recerca Agròtica i Agricultura de Precisió. Universitat de Lleida.
11.00 h Equips de tractaments de nova generació: potencialitats per a
la vinya de Catalunya
Sr. Santiago Planas. Grup de Recerca Protecció Integrada de Cultius. Universitat de Lleida.
11.30 h Pausa
12.00 h Control de Lobesia botrana mitjançant confusió sexual
Sr. Joan Reyes Aybar. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).
12.45 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Sala d’Agricultura de l’Ajuntament de Batea
Carrer Major, 27 (2ª Planta)
43786 - BATEA
Coordenades GPS: +41° 5' 38.82", +0° 18' 43.17"

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de la Unitat
d’Agricultura de l’Ajuntament de Batea
(A/e: agricultura.batea@batea.altanet.org)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per més informació, podeu trucar a l’Ajuntament de Batea a través del
tel. 977 430 899.

@ruralcat

Les places són limitades i s’assignaran per ordre d’inscripció.
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