XXIII Jornades citrícoles
Jornada tècnica de referència
ALCANAR, del 14 al 17 de novembre de 2016

Presentació
En aquesta cita anual de les jornades
citrícoles d’Alcanar, i com en totes les
edicions anteriors, volem fer esment
als temes de més actualitat que
afecten al sector, sempre amb el
mateix objectiu, fer més viables les
nostres explotacions augmentant la
productivitat així com la qualitat, tot
reduint costos.
Aprofitant les possibilitats que ens
ofereix l’agricultura de precisió en el
món citrícola, encetarem les jornades
parlant de teledetecció agrícola
utilitzant drons.
En quant a la realització d’actuacions
per tal de complir amb els
compromisos que ens marca la
Reglamentació
Europea,
es
presentarà la “Guia de bones
pràctiques d’higiene a la producció
primària agrícola”.
I per tancar les jornades, i com en
totes les edicions es farà esment a
plagues que ens afecten com l’aranya
roja i els plans de vigilància que
s’apliquen des de l’Administració per
combatre-les.

Programa
Dilluns 14 de novembre
19.30 h Inauguració de la Jornada
Sr. Ferran Grau Verge. Director dels Serveis Territorials del DARP a
les Terres de l’Ebre.
19.45 h Teledetecció agrícola mitjançant tecnologia dron
Sr. Lluis Matamoros Fabregat. Biòleg i cap del Departament
d’Agricultura d’Ebredrone.
Sr. Pau Jornet Meix. Enginyer Aeronàutic i cap del Departament
d’Operacions i Gestió d’Ebredrone.

Dimarts 15 de novembre
19.30 h Novetats en l’àmbit de la higiene en la producció primària agrícola
Sr. Carles Chico. Cap de la Secció de Producció Agrícola i Material
Vegetal del DARP

Dimecres 16 de novembre
19.30 h Gestió de Tetranychus urticae (Aranya roja) en clementins
Sr. José Miguel Fibla Queralt. Especialista en Citricultura. IRTA.

Dijous 17 de novembre
19.30 h Pla de vigilància de plagues i malalties en cítrics
Sr. Joan Porta Ferré. Servei de Sanitat Vegetal de les Terres de l’Ebre.
20.00 h El passaport fitosanitari: concepte i tipus. Situació en el cas dels
cítrics
Sra. Tula Llorach. Servei de Sanitat Vegetal de les Terres de l’Ebre.
20.30 h Cloenda de la Jornada
Il·lm. Sr. Alfons Montserrat Estelle. Alcalde d’Alcanar.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Serveis Agraris “Joan Gil” de l’Ajuntament
Av. Catalunya,64
ALCANAR

Col·laboració

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