
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                             

  

  

V Jornada d’Estudis 
Fruit.Net – 10 anys 
Poma, pera, préssec i cítrics 
 

 
 

Jornada tècnica Lleida, dimecres 1 de desembre de 2021 
 

 

 

 
 

Programa 

  9.10 h Inscripcions i lliurament de la documentació 

  9.45 h Benvinguda i Presentació de la jornada 

Sra. Elisenda Guillaumes. Directora General d’Agricultura i 
Ramaderia del DACC. 

  9.55 h Orígens del Fruit.Net 

Sr. Joan Gòdia. Director General d'Empreses Agroalimentàries, 
Qualitat i Gastronomia del DACC. 

Sr. Jaume Sió. Cap del Gabinet Tècnic del DACC. 

Sr. Josep Usall. Director General de l’IRTA. 

Sr. Jordi Giné. Cap del Servei de Sanitat Vegetal del DACC. 

Sr. Manel Simón. Director General d’AFRUCAT (vídeo). 

10.10 h Fruit.Net: eina del DACC per afrontar els reptes de la 

Sanitat Vegetal i Reflexió Fruit.Net – 10 anys 

Sra. Neus Ferrete. Subdirectora General d’Agricultura del 
DACC. 

Sra. Neus Teixidó, Coordinadora del Fruit.Net, IRTA. 

10.30 h Per a una producció més sostenible: proposta de canvi 

en el mètode de control de psil·la 

Sra. Dolors Bosch, Programa Protecció Vegetal Sostenible, 
IRTA. 

Estratègies pel control de Stemphyllium en pera 

Sr. Jordi Cambray, Programa Postcollita, IRTA. 

10.50 h L’Alternariosi i les noves amenaces de la pomera 

Sr. Jordi Cabrefiga, Programa Protecció Vegetal Sostenible, 
IRTA.  

11.05 h Pausa 

11.35 h Nous acaricides per al control de Tetranychus urticae en 

clementins 

Sr. Tomas Zaragoza, tècnic d’Exportadora d’Agris d’Alcanar. 

11.50 h SullicaB, el uso de microorganismos para una gestión 

sostenible en cultivos intensivos 

Sr. David de Scals. Technical Expert Portafolio Biológicos de 
Corteva. 

 

            
 

 

 

Presentació 

Aquest 2021 es compleixen 10 anys 

del naixement del Fruit.Net, Programa 

de Sanitat Vegetal de Catalunya que 

engloba els cultius de la poma, pera, 

préssec i cítrics. Els reptes que es van 

afrontar en el seu inici sobre 

l’optimització dels productes 

fitosanitaris i la minimització de 

residus a la superfície de la fruita, 

s’han assolit satisfactòriament. 

Tanmateix, durant aquests 10 anys, la 

nostra agricultura ha rebut i rep 

impactes que en limiten la seva 

viabilitat. Entre altres, l’efecte del 

canvi climàtic, la presència de 

malalties emergents i els objectius per 

al 2030 en el marc del ‘Green Deal’ 

Europeu. Això fa que el Programa 

sigui més necessari que mai i ens 

haguem d’esforçar més per donar 

resposta als nous reptes.  

Aprofitant el desè aniversari, s’ha dut 

a terme una reflexió conjunta amb tots 

els actors que participen al Fruit.Net; 

DACC, IRTA, universitats i sector, on 

s’han definit els nous objectius, en 

línia amb les noves necessitats del 

sector. En parlarem en aquesta 

jornada, així com la manera en com 

s’afrontaran. També es presentaran 

els darrers estudis més destacats de 

poma, pera, préssec i cítrics. 
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12.00 h Estratègia per al control de Monilinia spp. en fruita de 

pinyol, en el marc de la producció sostenible 

Sra. Carla Casals,  Programa Postcollita ,IRTA. 

12.15 h Dipel, 50 anys d’experiència Bt 

Sr. Jordi Rebull. Kenogard. 

12.25 h Termini.Net: residus poma, pera, préssec 

Sr. Carlos Faro i Sr. Pere Vilardell, Programa Fructicultura 
IRTA. 

12.40 h Cloenda de la Jornada 
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Col·laboració 

 

                         

 

                 
 

               

                     

 

 

 

 

 

 

Finalment, aprofitem l’ocasió per 

agrair la dedicació i implicació de 

tots els que han participat en el 

Programa Fruit.Net al llarg dels 

seus 10 anys de vida. Fent una 

menció especial als tècnics de les 

empreses participants. I us animem 

a tots a donar suport i continuar 

compromesos amb el Fruit.Net, 

eina clau per afrontar l’agricultura 

del futur. 

 

 

 

 

 
 
 

Lloc de realització 

Edifici del Centre de Cultures i 

Cooperació Transfronterera, UdL 

Cappont 

C/ de Jaume II, 67 bis 

LLEIDA 

 

 

 

Inscripcions 

A través de l’IRTA: inscripcions 

 

Per a més informació: Montse Palau 

montserrat.palau@irta.cat 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

https://transferencia.irta.cat/activitats/fruit-net/
mailto:montserrat.palau@irta.cat

