Cooperació per a la Innovació
Resultats dels Grups Operatius 2015
Sector agrari
Jornada tècnica
BARCELONA, dimecres 21 de juny de 2017
Presentació
El Programa de Desenvolupament Rural
de Catalunya (PDR) per al període de
programació 2014-2020, inclou els ajuts a
la cooperació per a la innovació, a través
de la realització de projectes pilot
innovadors per part de Grups Operatius
de l’Associació Europea per a la Innovació
(AEI) en matèria de productivitat i
sostenibilitat agrícoles.
En aquesta jornada es donaran a conèixer
diferents Grups Operatius del sector
agrícola que ens explicaran de primera
mà els resultats preliminars dels projectes
que estan realitzant.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
10.30 h Sessió I: TÈCNIQUES DE MANEIG






Organització


Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Estalvi d'aigua en el conreu de l'arròs mitjançant la introducció de
tècniques agronòmiques innovadores
Sr. Francesc Camps, IRTA-Mas Badia.
Integració de recursos biològics en la producció hortícola
Sra. Amaya Prat, cap d’Innovació, Certificació i Sostenibilitat d’Agrícola
Maresme Segle XXI SAT.
Reducció del contingut en micotoxines en blat de moro a Catalunya
Sr. Xavier Solanes Tauler, gerent d’ESPORC, S.A.
Control biològic de plagues en plantacions comercials de pomeres
Sr. Cèsar Saiz, tècnic de Giropoma Costa Brava, SL.
Nous mètodes i tecnologies per evitar el síndrome de la replantació en
pomeres
Sr. Francesc Raset, tècnic de Girona Fruits SCCL.
Implantació d'una parcel·la ecològica de pomeres de varietats
tradicionals i resistents i resolució dels problemes de maneig de la
vegetació espontània i del control dels micromamífers rosegadors
Sr. Venanci Grau, Serrader, SL.

12.00 h Pausa

Lloc de realització
Sala d’Actes dels Serveis Centrals del
DARP
Gran Via de les Corts Catalanes,
612-614
08007 BARCELONA

12.30 h Sessió II: NOVES TECNOLOGIES



Prova pilot de sistema de teledetecció i gestió de tractaments
fitosanitaris a la vinya
Sr. Jaume Mestres, tècnic de l’ADV Sant Llorenç / Penedès Superior.
Rendibilitat de l'aplicació de noves tecnologies per a la consecució
d'un reg amb màxim d'eficiència hídrica en una finca pilot de 100ha
de vinya ecològica i convencional
Sr. Xavier Bordes, Responsable GIS de la Divisió Agrícola de Codorniu
SA.

Inscripcions
13.00 h Sessió III: POSTCOLLITA I CONSERVACIÓ
La jornada és gratuïta però cal
inscriure’s prèviament a través del
servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt



Per a més informació poseu-vos en
contacte amb el Servei d’Innovació
Agroalimentària (Tel.: 93 304 67 29)







Noves tecnologies i estratègies de conservació de la poma "Golden
Delicious" i varietats del grup Gala
Sr. Albert Garriga, tècnic de qualitat de Fructícola Empordà.
Alternativa als tractaments fungicides tradicionals aplicats en
postcollita de poma i pera
Sr. Pere Vilardell, IRTA-Mas Badia.
Control de Monilinia spp. en fruita de pinyol: utilització de models de
predicció mètodes profilàctics
Sra. Carla Casals, Programa Postcollita de l’IRTA.
Noves estratègies naturals per reduir les fisiopaties de postcollita en
fruita de llavor
Sra. Mercè Balcells, Universitat de Lleida.

14.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Carmel Mòdol, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries del DARP.

179032 / 3,00

