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L’ADV Cultius de Lleida
L’Agrupació de Defensa Vegetal [ADV] CULTIUS
DE LLEIDA és una associació que es va crear
amb el impuls inicial d’AGRO MÒDOL, adreçada
als agricultors de la zona i que té l’objectiu de
vetllar i atendre qualsevol inquietud i/o necessitat
en l’àmbit de la sanitat dels cultius.

Octubre 2012

adobat, possibles fisiopaties i sistemes de
producció integrada o ecològica.
Les principals actuacions de l’A.D.V. durant aquest
any han consistit en:


L’ADV està actualment formada per agricultors de
diferents municipis de Lleida i representada per
una junta composada per 10 membres.
Professionalment, compta amb el suport d’una
tècnica qualificada que està al capdavant del
servei assessor de l’ADV.

Control i seguiment de les plagues i
malalties dels fruiters, vinya, cereals i
olivera. Amb actuacions específiques per
possar en pràctica els sistemes alternatius:
confusió sexual de Carpocapsa, Anàrsia i

Va començar a funcionar al març d’aquest any
2012, i per tant ja ha completat pràcticament la
primera campanya en cultius permanents (fruiters,
vinya i olivera).
Actualment, l’Agrupació consta de 38 socis,
repartits entre les comarques del Segrià, Les
Garrigues, La Noguera i el Pla d’Urgell i unes 1150
ha de superfície distribuïdes en els següents
cultius:
CULTIU

Fruita de llavor
Fruita de pinyol
Fruits secs
Cereals
Olivera
TOTAL

Grafolita, captura i atracció de Ceratitis, i
altres. S’ha posat una cura especial en la
comprovació de l’eficiència en el control
d’algunes plagues mitjançant l’aplicació de
feromona
en
formulació
líquida
microencapsulada
(utilitzable
en
polvorització).

SUPERFÍCIE(HA)
188,88
503,12
160,22
136,56



També s’ha dut a terme en les finques dels
associats el control evolutiu del cicle
biològic de plagues com Capues, Aranya
roja i groga, Psil·la, Sèssia, Pugons, Mosca
de la fruita, Trips,... i de malalties com
Motejat,
Stemphyllium,
Cendrosa,
Monilia,...



Difusió d’avisos per tal d’informar sobre els
moments oportuns per a realitzar els
tractaments contra les diferents plagues i
malalties, o sobre d’altres activitats de
l’ADV; es realitzen periòdicament i els

160,53
1.149,31

Per aquest motiu, l’objectiu de l’A.D.V. és la de
donar resposta als dubtes o inquietuds de la gent
del sector agrícola, ja siguin aquests referents a
l’ús dels productes fitosanitaris, com pel que fa al
seguiment i control de les principals plagues i
malalties, o bé per donar consell i recolzament en
noves plantacions, sistemes de formació i poda,

qualificació professional i l’actualització de
coneixements necessària per a dur a bon
terme la tasca d’assessorament dels
associats.

mètodes emprats són l’e-mail, trucades
telefòniques, SMS o el desplaçament dels
tècnics a la finca.


Seguiment fenològic dels principals cultius
dividits en tres zones (primerenca, mitjana i
tardana) segons la ubicació de les finques.



Selecció dels productes fitosanitaris
autoritzats en el control de plagues i
malalties.



Suport tècnic i col·laboració en totes
aquelles iniciatives engegades i les de nova
creació. Com a exemple, s’ha estat fent un
assaig de solta d’Antocòrids per al control
de la Psil·la en perera.

Des la present publicació, i en nom de l’empresa
AGRO MÒDOL, voldríem comunicar als possibles
interessats que l’ADV CULTIUS DE LLEIDA resta
oberta a aquells que en sentin la necessitat o en
vulguin comprovar els avantatges. Ens oferim a
posar-vos en contacte amb els responsables de
l’ADV per a que pugueu rebre la informació
necessària.
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Coordinació en les accions conjuntes dels
tècnics de les ADV’s de Lleida. S’assisteix
a reunions de forma periòdica (cada
divendres), a la seu del Departament de
Sanitat Vegetal.
Està prevista l’organització de xerrades
informatives sobre diferents temes d’interès
general, en especial sobre la nova
normativa que regula l’ús, l’aplicació i la
comercialització dels productes fitosanitaris
en la Unió Europea. Com a exemple, el
mes passat, s’ha publicat el Reial Decret
sobre l'ús sostenible dels productes
fitosanitaris, que suposa modificacions
importants pel que fa a l’adopció dels
sistemes de control de plagues i malalties i
comportarà la necessitat de que cada
explotació agrícola disposi d’un assessor
qualificat en sanitat vegetal, aspecte que
els associats a l’ADV ja compliran
d’entrada.
Formació dels tècnics: assistència a cursos
i postgraus que permetin una major

Els propers dies 17 i 18 d’octubre tindran lloc com
cada any les Jornades tècniques de l’IRTA a
Mollerussa. Es faran a la finca experimental
situada al km 3 de la carretera de Mollerussa a
Torregrossa.
El dia 17 es faran les sessions en català i el dia 18
d'octubre les sessions en castellà.
El programa inclou activitats com:


L'exposició comentada de varietats de
pera, poma, préssec i nectarina



Portaempelts en pera i poma



El món de la fruita des dels EEUU



Situació d'algunes bacteriosis i virosis dels
fruiters

I, com cada any, la possibilitat de tenir un contacte
directe amb diferents proveïdors; en el cas d'Agro
Mòdol, ens hi trobareu en els stands
d’algunes de les empreses amb les que
col·laborem: BASF, DUPONT, MANICA COBRE,
SEIPASA, SUTERRA i TIMAC AGRO.
Us hi esperem!

