XIII Jornada de
fructicultura
Jornada tècnica
BENAVENT DE SEGRIÀ, 21 de febrer de 2020

Presentació
A la primera xerrada es descriurà el
cicle biològic del mosquit verd
(Asymmetrasca decedens). En els
darrers anys les poblacions d’aquesta
plaga s’han incrementat molt en els
fruiters de pinyol. El fet de disposar de
menys fitosanitaris eficaços pel seu
control fa que sigui necessari tenir un
bon coneixement del cicle biològic de
la plaga per desenvolupar una lluita
raonada i eficaç.
La segona xerrada tractarà sobre les
tendències del mercat en el consum
de fruita. Els consumidors cada
vegada són més conscients de
l’impacte dels seus hàbits i decisions
de compra, i és per això que resulta
especialment
important
conèixer
quines són les tendències en relació a
aquest fenomen, a fi de poder-hi donar
una adequada resposta i contribuir a
un model de producció i consum
d’aliments més saludable i sostenible.
Finalment, a la darrera xerrada
s’actualitzarà el control químic i el
control mecànic de les males herbes
en fruiters, així com els seus efectes
sobre la fauna útil. A la vegada es
posarà èmfasi en les espècies més
problemàtiques en l’actualitat.

Organització

Programa
9.00 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Antoni Carré, alcalde de l’Ajuntament de Benavent de
Segrià.
Sra. Lídia Sans, presidenta de l’Associació de Tècnics d’ADV de
Lleida (ATALL).
9.30 h Seguiment del cicle biològic del mosquit verd
Sra. Rosa Rigal, enginyera agrònoma, ADV d’Alcarràs.
10.00 h Tendències de mercat cap a un consum responsable, conscient i
ètic
Sra. Anna Palli, enginyera agrònoma, Desenvolupament Estratègic,
IRTA.
11.00 h Pausa
11.30 h Gestió de les males herbes en fruiters
Sr. Josep Maria Llenes, enginyer agrònom, Unitat de Bones
Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal, DARP.
12.30 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Sala d’Actes de l’Ajuntament
Plaça de l’Ajuntament, 1
25132 - BENAVENT DE SEGRIÀ

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
Col·laboració

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de l’Escola Agrària
d’Alfarràs (Tel.: 973 76 01 00 – A/e: jaume.castells@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

Ajuntament de
Benavent de Segrià

@ruralcat
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