Control del margall
en extensius
Jornada tècnica en línia
Dimarts 18 de maig de 2021

Presentació
Els darrers anys, els problemes per a
controlar el margall (Lolium rigidum)
s’han accentuat a tot el territori català.
En l’actualitat es considera la mala
herba més problemàtica en el conreu
dels cereals d’hivern. Un aspecte que
ha contribuït a augmentar les dificultats
de control ha estat l’aparició de
resistències
als
principals
grups
d’herbicides utilitzats, de tal manera que
en l’actualitat en algunes zones de
conreu gairebé no es disposa de
matèries actives per al seu control.
Aquesta jornada té per objectiu
emmarcar
el
problema
de
les
resistències, ajudar a comprendre com
s’han generat i es generen per tal de
poder prevenir la seva aparició i a la
vegada es pretén recordar les diverses
alternatives als herbicides de les que es
disposa per a què puguin ser integrades
en el sistema de cultiu i d’aquesta
manera ajudar a controlar el margall en
totes les àrees de conreu.

Organització

Programa
10.00 h

Benvinguda i presentació de la jornada
Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del DARP a
Tarragona.

10.05 h

Situació actual i mecanismes de resistència en margall
Sr. Josep Mª Montull, Grup de Recerca de Malherbologia i Ecologia
Vegetal de la UDL.

10.30 h

Tècniques culturals pel control del margall
Sr. Josep Mª Llenes, unitat de malherbologia del DAAM.

11.00 h

Col·loqui

Sr. Joan Puiggròs, COPERAL

Sra. Cristina Trujillo, ADV de Conreus Herbacis Sostenibles

Sra. Rosa Bisa, ADV Valls del Corb

11.30 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

Col·laboració

Inscripcions
La jornada es gratuita, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb el Sr. José Antonio Gil Santos
(A/e: jgilsantos@gencat.cat)

ADV Valls del Corb
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