Potencial del control biològic i la
conservació de la biodiversitat per
la reducció de l’ús de fitosanitaris
Jornada tècnica en línia
Dimecres 14 d’abril de 2021

Presentació
La lluita biològica es consolida com a
eina clau en la gestió fitosanitària de
les nostres explotacions.
Des del Servei de Sanitat Vegetal
creiem de suma importància donar
alternatives a les noves regulacions de
matèries actives i oferir informació
sobre els mètodes de lluita biològica ja
que la seva eficiència ha fet que, cada
cop més, el sector agrícola opti pel
seu ús.
No obstant, aquestes noves eines
suposen un canvi en la gestió
fitosanitària amb la introducció de
nous aprenentatges que el productor
ha d’interioritzar per donar eficiència al
seu ús. Aquesta jornada vol fomentar
l’aprenentatge en el nostre entorn
productiu, com també aprofundir sobre
la importància de la conservació de la
biodiversitat en els agroecosistemes.

Organització

Programa
10.00 h Connexió a la sala virtual
10.10 h Presentació de la jornada
Sr. Lluís Vila, Servei de Sanitat Vegetal del DARP Girona.
10.20 h Minimització de l’ús dels plaguicides amb l’ús del control
biològic
Sra. Rosa Vercher, enginyera agrònoma, professora a la Universitat
Politècnica de València.
11.20 h Efectes de l’activitat dels depredadors i parasitoides sobre els
insectes fitòfags i la simptomatologia que presenten
Sr. Jesús Quintano, agroecòleg, naturalista i divulgador.
12.20 h Torn de precs i preguntes
12.35 h Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per més informació podeu contactar amb el Servei de Sanitat Vegetal de
Girona (Tel.: 972 454 310 - A/e: ssv.g.daam@gencat.cat)
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