3a Fira de la Nou

El conreu del noguer
Jornada tècnica
CRESPIÀ, divendres 15 de març 2019
Presentació
L’Associació de Productors de Nous de
Girona i l’ADVpronous Catalunya us
conviden a participar en la 11a Jornada
Tècnica del Conreu del Noguer, on es
tractarà sobre els problemes sanitaris
de les plantacions de noguers.
En primer lloc parlarem de malalties i
lesions necròtiques en la part aèria del
noguer, les característiques i etiologia
de les lesions en les nous, fulles i brots.
Són estudis fets en plantacions a
Córdoba. Els ponents són el catedràtic
de l’ETSIAM Universidad de Córdoba i
l’enginyer de l’IFAPA (Instituto Andaluz
de Investigación y Formación Agraria).
La segona part parlarem de les plagues
de lepidòpters dels noguers: la
carpocapsa i l’ectomyelois. L’ADV ha
estat treballant l’any 2018 en aquestes
plagues i s’exposaran les dades
obtingudes. Per a l’any 2019 s’està
preparant un treball més extens.
La Fira de la nou comptarà amb
expositors que aportaran productes i
materials específics per al conreu del
noguer.

Programa
9.30 h Inscripcions
10.00 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Xavier Quer, alcalde de l’Ajuntament de Crespià.
Sr. Josep M. Guixeras, president de l’Associació de Productors de
Nous de les Comarques de Girona.
10.15 h Malalties de la part aèria en noguer
Sr. Antonio Trapero, catedràtic fitopatologia, Universidad de Córdoba.
Sr. Octavio Arquero, enginyer agrònom, IFAPA Córdoba.
11.00 h Pausa i visita Fira
11.45 h Biologia i possibilitats de control de Cydia pomonella (L) i
Ectomyelois ceratoniae (Zeller)
Sra. Dolors Bosch, enginyera agrònoma, IRTA.
12.30 h La necessitat de formar part d’una ADV pel compliment de la
gestió integrada de plagues
Sr. Jordi Mateu, tècnic de la Unitat de Sanitat Vegetal a Girona del
DARP.
12.40 h ADVpronous. Actuacions fetes el 2018. Activitats i projectes per
al 2019
Sra. Laia Abelló, tècnica de l’ADVpronous i del Programa de
Fructicultura de l’IRTA.
Sra. Neus Aletà, investigadora de l’IRTA del Programa de Fructicultura.
14.00 h Cloenda jornada i visita Expositors Fira

Organització
Associació de Productors de Nous de les
Comarques de Girona
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
Sala d’Actes de l’Ajuntament de Crespià (davant de l’església)
Carrer Major, 2
17832 - CRESPIÀ

Inscripcions
La jornada és gratuïta i no cal inscriure’s prèviament. Per a més informació
podeu trucar al tel. 616527661. Persona de contacte: Josep M. Guixeras.
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