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Jornada Tècnica. Plagues i malalties en les palmeres. Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides

presentació
L'increment desmesurat en el trànsit de compra-venda de
palmeres i d'altre material vegetal entre diverses zones
mundials, junt amb el deficient control de qualitat que s'hauria
d'aplicar pel que fa a la presència de patologies (especialment
en els punts d'origen), ha comportat que importants plagues
i malalties estiguin afectant sobre les diferents espècies de
palmeres que s'utilitzen molt sovint a la regió mediterrània.
Entre les principals plagues que afecten a les palmeres,
ens trobem principalment amb insectes perforadors,
defoliadors, xucladors, rosegadors que ataquen a les diverses
parts de la palmera (arrel, coll, tronc, fulla i fruit). Cal destacar
caparretes (Diaspididae, Pseudococcidae), cicadel·les,
mosca blanca, coleòpters (Rhynchophorus) i lepidòpters
(Paysandisia).
En quant a les malalties, cal destacar els atacs per part de
fongs foliars, de meristema apical, de tronc i d'arrels, com
per exemple Graphiola, Stigmina, Phytophthora, Chalara,
Gliocladium, Ganoderma, Fusarium.
Les empreses de tractaments amb plaguicides, han d'estar
inscrites obligatòriament al Registre Oficial d'Establiments
i Serveis Plaguicides, sent les principals característiques a
tenir en compte:
Han de justificar que els productes s'emmagatzemen en
establiments autoritzats d'acord amb la seva categoria
toxicològica.
Al capdavant hi ha d'haver un tècnic o una persona amb
carnet de nivell qualificat. El personal que participi de forma
directa en l'aplicació de plaguicides ha de disposar del carnet
de nivell bàsic.
Tenen l'obligació de lliurar als seus contractants un document
acreditatiu dels plaguicides i les dosis aplicades en cada
tractament realitzat, i dels terminis de seguretat
corresponents.
Per aplicar productes de la categoria "tòxics" o "molt tòxics",
han de disposar de Llibre Oficial de Moviments (LOM).
Per aplicar productes de la categoria "molt tòxics" (T+), les
empreses hauran de disposar d'una autorització especial,
que únicament es dóna a aquelles empreses que disposin
d'establiments adequats a aquesta categoria de productes
i que tenen un tècnic responsable de les aplicacions.

programa
18.30 h
Presentació de la jornada.
Sr. Josep Barberà Pellicer, cap de l’Oficina Comarcal
del Baix Camp del Departament, d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca.
18.45 h
Plagues i malalties en les palmeres.
Sr. Josep Maria Riba Flinch, biòleg de l'Universitat de
Barcelona.
20.00 h
Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides.
Empreses de servei.
Sr. Gonçal Barrios Sanromà, responsable de Sanitat
Vegetal del Departament, d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca a Tarragona.
21.15 h
Cloenda de la jornada.
Sr. Raimon Martí i Arboç, director de l’Escola
d’Horticultura i Jardineria de Reus.
Sr. Josep M. de Eguia Acordagoicoechea, delegat
territorial del Departament, d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca a Tarragona.

destinataris
Jardiners en general i persones interessades en els
temes que es tractaran.

lloc de realització
Sala d’actes de l’IES d'Horticultura i Jardineria de
Reus
Autovia Bellisens, s/n, km 2.2
IMPORTANT: Abans del dia 4 de novembre del
2003, podeu fer arribar a l'adreça d'internet:
aabalma@gencat.net
les qüestions que considereu del vostre interès
relacionades amb Sanitat Vegetal.

