VIII Tallers d’Agrupacions
de Defensa Vegetal. Sector
Fruiters
Seminari tècnic en línia
Divendres 7 de maig de 2021

Presentació
La finalitat del taller és compartir
coneixements
i
intercanviar
experiències entre el personal tècnic
de les Agrupacions de Defensa
Vegetal de Catalunya, el Servei de
Sanitat Vegetal i entitats de recerca
com l’IRTA i Universitats. Es
presenten els assajos, experiments i
actuacions en comú que s’han realitzat
durant el darrer any. Durant el taller
s’actualitzen coneixements, es fan
propostes i es treballa sobre noves
problemàtiques en temes de sanitat
vegetal, plagues, malaties i males
herbes.
En aquesta edició les Agrupacions de
Defensa Vegetal presenten els
assajos realitzats al 2020 o a les
darreres campanyes i les novetats o
inquietuts en temes de sanitat vegetal.

Programa
11.00 h Inauguració de la jornada
Sr. F. Xavier Auqué Farré, Cap de la Secció d’Agricultura i Sanitat
Vegetal dels Serveis Territorials de Lleida.
11.05 h Novetats sobre la Xarxa FICAT i Pla de vigilància de plagues
per fruiters
Sr. Jordi Mateu, cap de la Secció de Prevenció i Lluita
Fitopatològica. Servei de Sanitat Vegetal.
11.15 h Presentació de ponències o assaigs
Modera: Sra. Maria Carbó, ADV de Costa Brava Fructicultors.
13.00 h Torn obert de paraula. Incidències fitosanitàries destacades al
2020. Debat i propostes
Modera: Sr. Marc Benet, ADV Ecològica de Ponent.
14.00 h Cloenda de la jornada
Sra. Teodora Tornos, responsable d’Agrupacions de Defensa
Vegetal del DARP.

Aquesta jornada es realitzarà en línia. Uns dies abans de la jornada rebreu
l’enllaç d’accés de l’aplicació Teams des d’on podreu seguir-la.

Organització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
Les places son limitades, el seminari està dirigit a persones tècniques de
les ADV i col·laboradors; us podeu inscriure, abans del 30 d’abril, a través
del seguent formulari: https://forms.gle/WsAgAoPc2AU5bCnY8
Per a més informació podeu contactar amb el Servei de Sanitat Vegetal:
Sres. Teodora Tornos (A/e: ttornos@gencat.cat) i Laura Estrades
(A/e: lestrades@gencat.cat).
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