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Reunió Taula Sectorial Agrària
de l’Horta
25 de novembre de 2020
Jordi Riudavets

OBJECTIUS:
1. Desenvolupar sistemes de producció sostenibles relacionats amb:
• La millora de la protecció en front de plagues, malalties i males herbes
• La racionalització de l’aportació d’aigua i fertilitzants
2. Articular un sistema per treballar en xarxa entre els diferents actors implicats i
facilitar la incorporació de millores de base tecnològica al sector
ACTIVITATS:
ESTUDIS per millorar el VALIDACIONS en finques TRANSFERÈNCIA per
control de plagues, malalties, comercials de les millores difondre els resultats
males herbes, i la fertilització definides estudiades

1

20/11/2020

ORGANITZACIÓ:
Comitè Director
 Aprovar les línies de treball
 Controlar el seu funcionament
 Identificar els punts crítics
 Fomentar el treball conjunt

Comitè Tècnic
 Proposar i coordinar els estudis
 Decidir les millores a validar
 Definir les actuacions de transferència

jordi.riudavets@irta.cat / marisa.amo@irta.cat
COM PARTICIPAR?
Tècnics del sector d’horta:
Empreses de productes i serveis:
 Al comitè tècnic
 A les jornades de transferència
 Als estudis i validacions que es
 Als estudis i activitats addicionals
facin anualment
que el Comitè Tècnic consideri
 A les jornades de transferència
oportuns

Activitats 2018 – 2019 - 2020

 Estudis / Validacions Horta.Net
 2018: 7 estudis
 7 ADV + 1 empreses + 3 coord. (DARP, UPC, IRTA)
 2019: 4 estudis + 1 validació
 7 ADV + 2 Empreses + 2 coord. (DARP, IRTA)
 2020: 4 estudis + 1 validació + 1 Demo
 7 ADV + 1 Empreses + 3 coord. (DARP, UPC, IRTA)
 Transferència






Jornades tècniques i seminaris Horta.Net
Jornades tècniques d’Horta
Comunitat virtual RuraCat. Inici activitats 2018
Oficina de l’Horta.Net al portal RuralCat. Inici activitats 2021
Fitxes tècniques estudis Horta.Net. Primeres fitxes 2020
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Activitats 2018 – 2019 - 2020

MALES HERBES
 Control de la jonça Cyperus rotundus.
MALALTIES
 Control de nematodes Meloidogyne sp.
o Avaluar mesures innovadores de control de malalties en tomàquet i enciam
PLAGUES
o Productes residu 0 i substàncies bàsiques en el control de l’àcar del bronzejat
 Avaluar la confusió sexual pel control de Tuta absoluta.
 Control de Nesidiocoris tenuis amb plantes trampa de sèsam.
o Avaluar marges de Lobularia maritima per millorar el control de Tuta absoluta.
 Control biològic de pugons en cucurbitàcies.
 Control biològic de l’àcar del bronzejat del tomàquet
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