Novetats en Sanitat
Vegetal en jardineria
Jornada tècnica
OLOT, divendres 15 de març de 2019
Presentació
L’actualització en les problemàtiques
de sanitat vegetal en espais verds s’ha
convertit en un desafiament a causa
de les plagues i malalties que van
arribant als nostres espais verds a
causa de la globalització. D’altra
banda, la normativa que regula
qüestions de sostenibilitat en la
utilització de productes fitosanitaris,
així com per evitar l’arribada o el
desenvolupament de plagues va
evolucionant
sovint
sense
el
coneixement o debat amb el sector
professional.
Els objectius de la jornada són, doncs,
l’actualització de normativa i novetats
en quant a plagues i malalties, així
com l’oferta d’una possibilitat de debat
entre el sector professional i el Servei
de Sanitat Vegetal del DARP.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la jornada
Sr. Jordi Antiga, director INS La Garrotxa.
9.30 h Halyomorpha halys, el bernat marbrejat polífag
Sra. Adriana Escudero, Protecció Vegetal Sostenible, IRTA Mas Badia.
10.00 h Cydalima perspectalis, l’eruga del boix
Sra. Sandra Las Heras, Orius solucions entomològiques.
10.30 h Novetats en Erwinia amylovora o foc bacterià. Implicacions pels
espais verds
Sr. Lluís Vila, Unitat de Sanitat Vegetal a Girona, DARP.
11.00 h Pausa
11.30 h Sanitat Vegetal a Marimurtra
Sra. Núria Farré, responsable del seguiment dels insectes.
Sr. Ventura Torroella, responsable de Sanitat Vegetal.
12.00 h Zero-fitos als espais verds públics. Per a qui? Per què? Com?
Sr. Carles Garcia, responsable del Servei d'Espais Verds de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
12.30 h Aplicació sostenible de productes fitosanitaris en espais verds
Sr. Jordi Giné, cap del Servei de Sanitat Vegetal, DARP.
13.00 h Taula rodona: quins desafiaments ens planteja la situació actual en
relació a la sanitat vegetal dels nostres espais verds? Són
possibles sinèrgies per afrontar-los?
Sra. Laia Grifell, Associació de Professionals dels Espais Verds de
Catalunya
Sr. Santi Caballero, Gremi de Jardineria de Catalunya.
Sr. Josep Ma Pagès, Associació Viveristes de Girona.

Lloc de realització
Institut La Garrotxa
C/ Riudaura, 110
17832 - OLOT

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de: Tel: 972 261144. - A/e:
infogarrrotxa@fpcat.cat). S’ofereix el servei de dinar a l’institut. Preu 6€. Cal
avisar abans del dilluns 11/3.
Coordinació: Teresa Adserias (tadserias@gmail.com)

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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