Gestió integrada de plagues
(GIP) en vinya
Jornada tècnica
MONTBLANC, divendres 30 d’octubre de 2015

Presentació
La gestió integrada de plagues busca
el creixement d’un cultiu sa, amb la
mínima
alteració
possible
dels
agrosistemes ecològics, i promou els
mecanismes naturals de control de
plagues.
La recent publicació de la guia de
Gestió Integrada de Plagues (GIP) en
vinya per a transformació representa
un important pas endavant en la
integració dels aspectes ambientals i
consolida la forta trajectòria dels
Serveis de Sanitat Vegetal en aquesta
tasca.
La nova PAC 2015-2020 també aporta
noves línies de suport a tècniques de
producció
més
interessants
i
beneficioses.

Programa
9.00 h Presentació de la jornada
Sr. Anton Ballvé, director dels Serveis Territorials del DARP a
Tarragona.
9.05 h La GIP en el conreu de vinya
Sr. Gonçal Barrios, cap de la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal
del DARP a Tarragona.
10.30 h La xarxa de punts de seguiment de plagues i malalties a la
comarca
Sra. Elisenda Balauder, tècnica de l’ADV Viticultors de la Conca.
11.00 h Pausa
11.30 h El quadern telemàtic
Sra. Anna Garreta, tècnica de la Secció d’Agricultura i Sanitat
Vegetal del DARP a Tarragona.
12.00 h Domenio Vitis
Sr. Lluís Serra, tècnic de Celler Domenys.
12.30 h Els ajuts agroambientals en vinya en la nova PAC 2015-2020
Sr. Vicenç Puig, tècnic de la Secció de Gestió d’Ajuts i
Desenvolupament Rural del DARP a Tarragona.
13.00 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
CONCACTIVA
Carrer Daroca, 1
43400 - MONTBLANC

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través dels
Serveis Territorials del DARP a Tarragona:
Tel.: 977 250 450 – A/e: ibolos@gencat.cat
Persones de contacte: Sr. José A. Gil o Sra. Maribel Bolós
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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