Incidència de virosis en
panís als regadius de Lleida
Jornada de camp
ALBESA, dilluns 12 d’agost de 2019
Presentació
Determinades virosis que ataquen el
cultiu del panís són especialment greus
pels danys i pèrdues que poden
causar.
Des de fa uns anys, algunes de les
virosis principals en el cultiu del panís
s’han establert a la zona productora
dels regadius de Lleida constituint una
amenaça que cada campanya es
manifesta amb major o menor grau de
virulència. A bona part de la zona
productora del canal Algerri-Balaguer,
el virus MRDV s’ha convertit en
endèmic, fins al punt de fer
especialment arriscada la sembra de
panís en les dates tradicionals, i fer
més segura la sembra de segones
collites en dates tardanes.
El problema comença a detectar-se ja
també
en
algunes
zones
tradicionalment productores del marge
esquerra del Segre i s’ha convertit en
un
problema
sanitari
potencial
important per al maneig del cultiu.
Atesa la gravetat potencial dels seus
danys i les dificultats per al seu control,
aquesta jornada pretén conscienciar
els productors de panís del Segrià,
Noguera i Pla d’Urgell sobre aquesta
problemàtica, com identificar-la i
possibles estratègies per a fer-li front.

Organització

Programa
9.45 h Trobada a l’aparcament del cementiri d’Albesa
10.00 h Les principals virosis en panís a la zona de regadius de Lleida.
Simptomatologia, danys, sistemes de lluita, etc.
Sr. Antoni López, IRTA Lleida.
11.00 h Visita a la parcel·la experimental IRTA de virosis en panís
Sr. Antoni López, IRTA Lleida.
12.00 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
- Aparcament cementiri d’Albesa
- Camp d’assaig IRTA de virosis en varietats de panís

Lloc de trobada:
41º 45’ 35,6’’ N
0º 39’ 36,2’’ E

Lloc de celebració
de la jornada:
41º 45’ 49,2’’ N
0º 41’ 22,5’’ E

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s, a través de:
IRTA .Tel.: 973 032 850 ext. 1518 - A/e: aurora.ribes@irta.cat
També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat

Pensem que és un programa que pot

190073 / 2,00

