Afrontant nous reptes: el maneig de resistències
Lleida, 26 de novembre 2015 - Saló d’Actes d’Etsea-UdL
Presentació
Un sector de l’activitat agroalimentària que ocupa un nombre important de tècnics agrícoles i agrònoms és el de la
sanitat vegetal. A Catalunya, es van crear l’any 1983 les Agrupacions de Defensa Vegetal, i el Ministeri d’Agricultura
va regular el funcionament de les ATRIAS a partir de 1989. Aquestes agrupacions disposen des de la seva creació dels
tècnics assessors corresponents. A partir de la recent regulació europea, estatal i autonòmica sobre l’ús sostenible dels
fitosanitaris s’ha creat la figura de l’ASSESSOR EN SANITAT VEGETAL que té finalitats semblants als tècnics de les ADV, però
amb la missió específica de vetllar per la correcció i l’eficàcia agronòmica i mediambiental en l’ús dels plaguicides.
Però al mateix temps, altres regulacions administratives (autoritzacions i derogacions de fitosanitaris) i comercials (normes
sobre residus per part de les empreses comercialitzadores de productes agroalimentaris) condueixen a una restricció
de les substàncies actives disponibles i a la repetició d’un mateix tipus de producte. Factor aquest que pot provocar
l’aparició de resistències en els paràsits i una menor eficàcia. Aquesta situació obliga a replantejar des de la base els
sistemes de prevenció i defensa activa.
L’objectiu de la Jornada d’aquest any s’adreça a analitzar els punts forts i febles
en relació als sistemes de defensa de la sanitat dels vegetals; a com caldria actuar
per a fer-los més sostenibles i eficaços, reduint el risc d’aparició de resistències i els
perjudicis ocasionats en termes econòmics, agronòmics i ambientals.

Per inscriure’s:

PROGRAMA
9.00 Inscripcions i lliurament de la documentació.
9.30 Inauguració de la jornada.
9.45 Què és una resistència? Causes i maneig global a càrrec de Jesús Avilla, Enginyer Agrònom. Catedràtic
de la Universitat de Lleida. Producció Vegetal i Ciència Forestal.
10.30 Resistències a Fungicides a càrrec de Carmen Grafulla, responsable tècnic de Dow AgroSciences.
11.15 Pausa - cafè
11.45 Resistències a Insecticides en fruiters a càrrec de José Maria López, Tècnical Mànager Insecticide de
Syngenta Espanya SA.
12.30 Resistències a Herbicides a càrrec de Jesús Garrido, responsable de Desenvolupament d’Herbicida
per Espanya i Portugal de Bayer.
13.15 DINAR
15.30 Com controlem les resistències a nivell de finca a càrrec de Oscar Agustí i Berna Riera, de l’Associació
de Tècnics d’ADV de Lleida,
16.15 Taula Rodona: Menys residus, més resistències, millor qualitat dels productes? amb Toni Vitores,
coordinador dels Serveis Tècnics de Fruits de Ponent - Jordi Cambrany, especialista de l’IRTA,
coordinador del programa Fruit.net - Maria José Sardoy, responsable de qualitat de Supermercats
Pujol (SUPSA) - Antonieta Barahona, Clínica de Nutrició i professora del Departament de Tecnologia
dels Aliments de la UdL - Josep Lluis Escuer, Cap de la branca de subministraments de la FCAC.
17.00 Cloenda de la jornada a càrrec del Sr. Narciso Pastor. Director ETSEA. Universidad de Lleida
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SECRETARIA DE LA JORNADA
Col·legi Oficial Enginyers Tècnics Agrícoles
Passeig de Ronda, 170 altell
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c/e: lleida@agricoles.org

