63a Fira Agrària de Sant Miquel

X Jornada de sanitat
vegetal
Jornada tècnica de referència
LLEIDA, divendres 29 de setembre de 2017

Presentació
La “X Jornada de sanitat vegetal”,
organitzada pel Servei de Sanitat
Vegetal de la Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia del DARP,
està emmarcada dins del Pla Anual de
Transferència Tecnològica (PATT) del
2017 com a jornada tècnica de
referència.
Enguany la jornada tindrà un caràcter
marcadament tècnic i se centrarà,
d’una banda, en les investigacions en
curs sobre la plaga Xylella fastidiosa i
en la lluita contra la mosca de l’olivera
i, de l’altra, en temes relacionats amb
l’ajustament de la dosi en els
tractaments fitosanitaris, en línia amb
la Directiva 2009/128/CE que estableix
el marc de l’actuació comunitària per
aconseguir un ús sostenible dels
plaguicides

Programa
10.15 h Inauguració i presentació de la jornada
Hble. Sra. Meritxell Serret, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació.
10.30 h Xylella fastidiosa: investigacions en curs
Dr. Emili Montesinos. Universitat de Girona.
Dr. Jordi Sabaté. IRTA.
Moderador:
Sr. Jordi Giné. Cap del Servei de Sanitat Vegetal del DARP.
11.45 h Pausa
12.15 h La mosca de l’oliva (Bactrocera oleae)
- La captura massiva: experiències i implementació
Sr. Joan Porta. Serveis Territorials del DARP a les Terres de l’Ebre.
- Sensibilitat varietal
Dra. Antònia Ninot. IRTA.
13.00 h Programa DOSA 3D, sistema d’ajustament de la dosi en
tractaments de fruiters i vinya
Dra. Carla Roman. Universitat de Lleida.
Dr. Santi Planas. Servei de Sanitat Vegetal del DARP.
13.45 h Cloenda de la jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
Saló de Congressos de la Fira de Lleida
Camps Elisis
Av. President Josep Tarradellas, s/n
25001 - LLEIDA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del servei de
Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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