EL FUTUR DE LA
SANITAT VEGETAL
A EUROPA
Lleida, 22 de Novembre de 2018
Sala d’Actes ETSEA-UdL

Inscriu-te

AQUÍ

1 PRESENTACIÓ

La necessitat de resoldre la problemàtica sanitària dels cultius i de les masses forestals segueix sent un
repte pel sector. No només persisteix la problemàtica dels darrers 25 anys, sinó que hi anem afegint noves
situacions de risc que es poden resumir en aquests factors:
La globalització del comerç agroalimentari, especialment pels moviments de materials vegetals, han
comportat l’aparició de noves plagues i malalties que s’afegeixen a les que s’havien de resoldre anteriorment.
El canvi climàtic també complica no només aspectes vegetatius o de canvi d’espècies, sinó que afecta
el desenvolupament de determinats paràsits i dels seus sistemes de control natural.
La vigilància necessària sobre la toxicitat i el risc mediambiental dels fitosanitaris ha comportat una
reducció molt significativa del nombre de substàncies utilitzables per a controlar plagues i malalties,
que avui no representen ni el 50% de les que s’utilitzaven a principis de 1990.
Aquesta exigència, unida a la intervenció d’entitats ambientalistes, de les controvèrsies divulgades amb
més o menys encert pels mitjans de comunicació i a la tendència de la societat europea cap a la valoració de productes alimentaris obtinguts per sistemes ecològics propicien una reducció dels agroquímics
disponibles (en part, perquè les quantioses inversions dels fabricants no sempre resulten rendibles).
La posada en pràctica de mitjans alternatius als fitosanitaris químics, (feromones, extractes vegetals,
organismes de control biològic, ...) no són suficients per a aconseguir que les reduccions de la producció
i la qualitat siguin mínimes.
En aquesta situació, hem cregut interessant de proposar una jornada en la que diferents experts -des dels
que prenen les decisions a la UE sobre l’ús de fitosanitaris, fins als que han d’aplicar les normatives administratives o les exigències comercials en aquest context evolutiu-, ens a judin a formular les conclusions
sobre el futur dels sistemes de control de plagues i malalties que afecten els cultius alimentaris i les masses
forestals.

2 PROGRAMA
08.30 Benvinguda i lliurament de la documentació
09.00 Inauguració de la jornada. Sr. Narciso Pastor, director d’ETSEA.
09.30 El futur de la sanitat vegetal a Europa. Marc legal. Dr. Santiago Planas. Servei de Sanitat

Vegetal (DARP) i Grup de Recerca en Agròtica i Agricultura de Precisió (UdL-Agrotecnio).
10.15 Influència del canvi climàtic a la sanitat vegetal. Dr. Vicente Medina, Catedràtic del

Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la Universitat de Lleida.
11.00 Pausa - Cafè
11.30 Noves eines per la gestió de patògens forestals invasors. Sr. Jonàs Oliva. Investigador

“Ramon i Cajal”.Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la Universitat de
Lleida.
12.00 Normatives Europees i Espanyoles sobre els bioestimulants de les plantes. Sra. Victòria

Cadahía, directora tècnica de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Agronutrients.
12.30 La visió d’AEPLA: el futur de la sanitat vegetal. Sra. Ana Salamero, directora de

Desenvolupament i registre de Nufarm Espanya.
13.00 Com afecta els canvis del registre de productes fitosanitaris a la feina d’Assessor GIP. Sra.

Lidia Sans, presidenta de l’Associació de Tècnics d’ADV de Catalunya.
13.45 Dinar
15.30 Com s’adapta Apofruit als canvis i exigències de les autoritats italianes i europees

en matèria d’ús de fitosanitaris i com respon a les demandes dels seus clients i a les
emergències fitosanitàries. Sr. Gianni Ceredi Responsable de Sperimentazione d’Apofruit
Itàlia.
16.15 La visió del sector cooperatiu en relació amb la sanitat vegetal. Representant de la

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
17.00 Taula rodona
17.45 Cloenda de la Jornada

3 PATROCINA :

4 INSCRIPCIONS
Podeu fer la vostra inscripció enviant aquesta butlleta plena o bé clicant AQUÍ
Nom i cognoms:
Correu electrònic:
Telèfon/mòbil:
Direcció postal:
CP: 			Població:
Voleu factura?

SÍ 		

NO

Empresa:							CIF:
Mode de pagament:
Transferència bancaria: ES41 0075 5992 1306 0046 8746
Efectiu el dia de la jornada
Rebut bancari al c/c (IBAN):
PREU DE LA JORNADA

Col·legiats / estudiants: 20 euros
No col·legiats: 30 euros
El preu inclou el dinar

SECRETARIA DE LA JORNADA

Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals
Passeig de Ronda, 170 altell · 25008 LLEIDA
Tel. 973 243 239 · lleida@agrifor.org

