VIII Jornada
interactiva de
protecció vegetal
Jornada tècnica en línia
Dilluns, 13 de desembre de 2021

Programa
Presentació

12.30 h

Benvinguda i presentació de la jornada
Sr. Jordi Riudavets, cap del Programa Protecció Vegetal

En la jornada interactiva de protecció
vegetal parlarem de la malatia de la
taca ocre de l’ametller, una malaltia
fúngica molt estesa a les plantacions
del país que comencem a conèixer i
controlar. Seguirem amb la
Grapholita, una plaga clau del
presseguer. També parlarem de la
importància de les micorrizes en la
salut del sòl. En un nou projecte que
estudia la interacció de fongs
formadors de micorrizes i d’altres
microorganismes que formen part
del microbioma amb esmenes
orgàniques d’origen agrícola i
ramader. A continuació, exposarem
un video sobre l’ús sostenible de
productes fitosanitaris en cítrics, de
com ajustar la maquinària d'aplicació
per reduir deriva i aconseguir una
aplicació segura i eficient amb la
dosis ajustada.
Finalment, paralarem de
Tetranychus urticae en clementins i
la seva gestió mitjançant el maneig
de la coberta vegetal i les
aplicacions d'olis minerals i sense
utilitzar acaricides de síntesi.
Inscripcions
A través de l’IRTA: Inscripcions
Per a més informació: IRTA
A/e: javier.tobal@irta.cat

Sostenible, IRTA.

12.35 h

Què sabem de la malaltia de la taca ocre de l’ametller?
Activitats de recerca a l’IRTA
Sr. Jordi Luque, IRTA.

12.50 h

Grapholita molesta a Lleida i Girona: diferències i
semblances
Sra. Adriana Escudero, IRTA.

13.05 h

Importància de les micorrizes en la salut del sòl: la seva
aportació per assolir una fertilització sostenible
Sra. Carme Biel, IRTA.

13.20 h

Ús sostenible de productes fitosanitaris en cítrics
Sra. Maria Teresa Martinez Ferrer, IRTA.

13.35 h

Tetranychus urticae en clementins: control biològic per
conservació i l’aplicació d’olis minerals
Sr. José Miguel Campos, IRTA.

13.50 h

Torn obert de preguntes

14.15 h

Cloenda de la jornada

A les presentacions ha col·laborat: Sra Gemma Pons-Solé, IRTA;
Sr. Carles Amat, IRTA; Sra. Dolors Bosch, IRTA; Sr. Jesús Avilla,
UdL; Sra. Cinta Calvet, IRTA; Sra. Amèlia Camprubí, IRTA; Sr. José
Miguel Campos, IRTA; Sr. José Miguel Fibla, IRTA.
Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç
d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.

Organització
Departament d’Acció Climàtica,
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