Nous reptes en
sanitat vegetal i l’ús
d’herbicides en panís
Jornada tècnica
Almacelles, dimecres 13 de juliol de 2022

Presentació

Programa

L’aplicació d’herbicides pot donar lloc a
l’aparició de residus en aigües per a
consum humà. En la jornada s’informarà
de les mesures a seguir per tal de reduir
el risc de generació de residus en el
panís, com a conseqüència de la
utilització de determinats herbicides per a
fer front a les males herbes com, per
exemple, l’Amaranthus palmeri. Aquesta
mala herba pot arribar a provocar pèrdues
molt importants en aquest conreu, raó per
la qual s’exposarà la seva situació actual
a Catalunya i es donaran eines per
distingir-la i combatre-la.

19.00 h

Registre d’assistents

19.15 h

Presentació de la jornada

També es tractarà el cas de la Diabrotica
virgifera virgifera, un insecte coleòpter
considerat com una de les plagues més
devastadores del panís. Les larves viuen
a les arrels i els adults fan lesions a les
fulles. El Servei de Sanitat Vegetal del
DACC, el juliol de 2021, va detectar per
primera vegada a Catalunya la presència
de Diabrotica Virgifera a la Comarca del
Pla d’Urgell a Lleida.

Lloc de realització
Sala d’actes de la Cooperativa
Agroserveis d’Almacelles
Camí de la Saira, s/n
25100 Almacelles

Inscripcions
A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal
Tel.: 973 236 412

Sr Jordi Giné, cap del Servei de Sanitat Vegetal del DACC.

19.30 h

Residus d’herbicides en aigües. Bones pràctiques
per a reduir el risc en panís
Sr. Josep Maria Llenes, Unitat de Malherbologia del Servei de
Sanitat Vegetal del DACC.

19.55 h

Amaranthus palmeri. Mala herba invasora. Situació
actual i mesures de control
Sr. Josep Maria Llenes, Unitat de Malherbologia del Servei de
Sanitat Vegetal del DACC.

20.20 h

Diabrotica virgifera. Situació actual i propostes
d’actuació, novetats d’aquest any 2022
Sr. Aniol Vilalta, Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal del
DACC a Lleida.

20.45 h

Torn obert de preguntes

21.00 h

Cloenda de la jornada
Sr. Xavier Auqué, cap de la Secció d’Agricultura i Sanitat
Vegetal del DACC a Lleida.

Organització
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

Col·laboració
Agroserveis d’Almacelles SCCL

229060 / 1,75

