XXV Jornades citrícoles
d’Alcanar
Jornada tècnica de referència
ALCANAR, del 19 al 22 de novembre de 2018

Presentació

Programa

Aquest 2018 arribem a la XXV edició
de les Jornades Citrícoles d’Alcanar.
Jornades de referència del món dels
cítrics i del poble d’Alcanar. Durant
aquests anys s’ha treballat per
convertir-les
en
referent
de
transferència de coneixements dins
del sector.
En aquesta edició com ja ve sent
habitual, a més d’abordar els temes de
més actualitat, volem fer un petit
homenatge a totes aquelles persones
que durant aquests 25 anys han fet
possible la seua realització, tècnics,
col·laboradors, organitzadors, etc.
Però sobretot, a les pageses i
pagesos que es dediquen a la
citricultura perquè a pesar de les
moltes problemàtiques per les quals
ha passat el sector, continuen
apostant per la transferència de
coneixements per continuar endavant,
i mantenir la qualitat d’un dels
productes referents de les Terres de
l’Ebre.
En aquesta edició es tractaran
temàtiques relacionades amb la
tecnologia de cultiu, la fisiologia
vegetal i nous reptes que hem
d’afrontar dins de la sanitat vegetal.

Organització

Dilluns 19 de novembre
19.30 h Inauguració de les Jornades
Hble. Sra. Teresa Jordà. Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació.
19.45 h Tractaments fitosanitaris a dosi ajustada en cítrics. Validació del
sistema DOSA3D a les Terres de l’Ebre
Sr. Santiago Planas de Martí. Grup de Recerca en AgròTICa i
Agricultura de Precisió- UDL.

Dimarts 20 de novembre
19.30 h Situació de la mosca blanca en cítrics
Sr. Joan Porta Ferré. Servei de Sanitat Vegetal de les Terres de l’Ebre.
Sra. Sònia Ferrer Tena. Servei de Sanitat Vegetal de les Terres de
l’Ebre.

Dimecres 21 de novembre
19.30 h L'alternança de collites en els cítrics: fonament i control
Sr. Carlos Mesejo Conejos. Universitat Politècnica de València.

Dijous 22 de novembre
19.30 h Situació actual i perspectives de dos noves plagues als cítrics
catalans: nou cotonet i trips de l’orquídia
Sra. M. Teresa Martínez Ferrer. Protecció Vegetal Sostenible. IRTA.
20.30 h Cloenda de la Jornada
Il·lm. Sr. Joan Roig Castell. Alcalde d’Alcanar.

Lloc de realització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Edifici Municipal dels Serveis Agraris “Joan Gil”
Avinguda Catalunya, 64
43530 ALCANAR

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Serveis Agraris de l’Ajuntament d’Alcanar. Sr. Toni Reverter.
(Tel.: 977 732 376 – A/e: serveisagraris@alcanar.cat)

Ajuntament d’Alcanar

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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