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IRTA Estació Experimental de l’Ebre
Ctra. Balada, Km 1

43870 Amposta
Tel. 977 267 026

A/e: mar.catala@irta.cat

64/2,00

Agrupació de Defensa Vegetal
de l’arròs i altres conreus al

Delta de l’Ebre

L’assistència a aquesta jornada tècnica computa
com a hores de formació per a l’acreditació de
personal tècnic assessor del Sistema d’assessorament
agrari de Catalunya.



PRESENTACIÓ PROGRAMA

LLOC DE REALITZACIÓ

Arrossaires del Delta de l’Ebre
Ctra. Camarles-Deltebre, km. 6,6

Deltebre (Baix Ebre)

INSCRIPCIONS

Inscripció gratuïta.
Confirmar assistència als telèfons

675 789 321 - 977 267 026 ext. 1826

Com sempre, coincidint amb el primer trimestre de l’any,
s’organitza una jornada tècnica amb l’objectiu de donar a
conèixer, a tot el sector productor arrosser i a tots els agents
involucrats, els resultats més rellevants dels treballs
desenvolupats per les diferents entitats que hi realitzen
treballs de recerca en el conreu de l’arròs al delta de l’Ebre.

Aquest any les ponències es centren en temes de sanitat
vegetal, abordant el maneig del quironòmid al moment de
la implantació del conreu, els fongs a la llavor i l’ús de
fungicides i el control biològic del Chilo. Enguany, a més, es
farà una descripció dels danys potencials del cargol poma
als arrossals, així com de les mesures preventives i curatives.
Us convidem, doncs, a aquesta jornada que pretén ser molt
divulgativa, i alhora arribar a tots els arrossers i tècnics
vinculats al món de l’arròs.

  9.30 h. Arribada i lliurament de la documentació.

  9.45 h. Presentació de la Jornada.

10.00 h. Resum estratègies de control dels quironòmids.

Sra. M. del Mar Català. IRTA Amposta.

10.30 h. Resultat dels assajos del tractament fungicida de la
llavor d’arròs amb Vitavax.

            Sra. Eva Pla. IRTA Amposta.

11.00 h. Pausa.

11.30 h. El cargol poma: descripció de les activitats
desenvolupades per al seu control.

Sr. Miquel Angel López. DAAM.

Sra. Gemma Galimany. DAAM.

12.00 h. Conclusions de l’estudi dels ratpenats al Delta.

            Sr. Carles Flaquer. Museu de Granollers.

12.30 h. Fi de la Jornada.


