Lleida, 23 de novembre de 2017
Saló d’Actes d’ETSEA-UdL

En els darrers anys els tècnics assessors i els productors agroalimentaris han anat adoptant
mesures de control de la sanitat vegetal diferents dels fitosanitaris convencionals, que fins fa
una dècada eren ma joritàriament utilitzats amb la finalitat de solucionar els problemes de les
plagues, malalties i competidors dels cultius.
Aquestes alternatives redueixen els mitjans de lluita química i són mediàticament i social
força acceptats, ja que molts provenen de recursos naturals, i la seva utilització comporta una
qualificació ecològica en consonància amb les tendències alimentàries actuals. Però cal dir que
un dels motius que n’ha accelerat l’adopció són els controls de residus de fitosanitaris que es fan
tant per part de les administracions públiques com pels organismes d’acreditació i certificació
de les produccions agrícoles.
Aquesta conjuntura ens porta a organitzar aquesta Jornada sobre la base d’aquests canvis, de
manera que, amb els ponents especialitzats, puguem donar respostes a qüestions com:
- Perquè cal adoptar mesures alternatives de control fitosanitari?
- Per a què i com es fan els controls de residus de plaguicides en els aliments, en els sòls i aqüífers?
- Com avaluar l’eficàcia dels diferents mitjans alternatius emprats?
- En quines situacions resulten indispensables?
- Quin serà el futur dels sistemes convencionals i els alternatius?

08.30 Rebuda i lliurament de la documentació
09.00 Inauguració de la jornada. Sr. Narciso Pastor, Director de l’Escola Tècnica Superior

d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida.
09.15 D’on prové la necessitat de buscar sistemes alternatius als fitosanitaris?. Sr. Jordi Giné,

Cap del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya.
10.00 Analítica alimentària. Tipus de residus en els aliments. Sra. Isabel Villegas i Sra. Isabel

Daza d’Eurofins Food.
10.45 Pausa-Cafè
11.15 Més enllà dels fitosanitaris: reptes de control integral de plagues a Europa. Sr. Ramon

Albajes i Sra Matilde Eizaguirre, catedràtics de la Universitat de Lleida. Centre de Recerca
Agrotecnio.
12.00 Casos pràctics de mètodes alternatius. Sra. Beatriz Iza, enginyera tècnica agrícola.

Responsable tècnica de fruita dolça, de compres i administració del Grup Ametller Origen
i Sra. Inés Santoro, enginyera Agrònom i Tècnic de camp a Frutas Espax.
13.00 Quin és el futur de les mesures de control en la producció d’aliments? Sr. Agustí Soler,

Food Safety & Gap Manager Iberia. Bayer Crop Science SL.
13.45

Cloenda de la Jornada
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