Avantatges de pertànyer a
una Agrupació de Defensa
Vegetal de conreus
extensius
Jornada tècnica en línia
Dimecres 27 de maig de 2020

Fruita
Presentació
Aquesta
jornada
està
dirigida
principalment als productors de cultius
herbacis de la Catalunya Central, tot i
que l’assistència és oberta a tothom
qui estigui interessat en el tema.
Es tractaran les novetats en relació a
les plagues, malaties i males herbes
dels conreus extensius. Es posarà
l’accent en els avantatges de
l’assessorament per als productors de
conreus extensius d’hivern com una
eina eficaç i rendible de cara a la
viabilitat de les explotacions i per al
compliment de la normativa sobre
higiene de la producció primària, ús
sostenible de fitosanitaris i fertilització.
L’ADV de cultius herbacis sostenibles
ens aportarà la seva experiència en
aquests temas i els serveis que
ofereix.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
18.00 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sr. Jordi Giné, Servei de Sanitat Vegetal del DARP.
18.05 h Novetats pel control de les principals plagues i malalties dels
conreus herbacis
Sr. Joan Serra, IRTA - Mas Badia.
18.35 h Obligacions d’higiene i ús de productes fitosanitaris
Sr. Orlando Moreno, Secció d’Agricultura i Sanitat vegetal de
Barcelona, DARP.
19.05 h L’ADV de cultius herbacis sostenibles. Serveis que ofereix.
Sra. Cristina Trujillo, ADV Conreus Herbacis Sostenibles.
19.30 h Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Si esteu interessats en seguir les seves
explicacions us podeu inscriure a la jornada a través del RuralCat (trobareu
l’enllaç a sota), un parell de dies abanas de la jornada ens posarem en
contacte amb vosaltres per enviar-vos l’enllaç de l’aula virtual des d’on
podreu seguir la formació.
La jornada començarà a les 18h i durarà 1 hora i mitja aproximadament,
un cop finalitzada la formació ens podreu enviar els dubtes que us sorgeixin
sobre els serveis de l’ADV Conreus Herbacis Sostenibles per correu
electrònic a la Sra Cristina Trujillo ctrujillo@agroxarxa.com i intentarà donarvos resposta.

Inscripcions
Per tal de poder organitzar la jornada i garantir les connexions a la mateixa
caldrà inscriure’s prèviament a Ruralcat al següent enllaç:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
xxxx1234

@ruralcat
1234
// 3,00
1234 3,00
3,00

200880 / 1,50

