La vespeta de l’ametller:

Eurytoma amygdali
Jornada tècnica en línia
Dimecres 3 de març 2021

Presentació
La vespeta de l’ametller, Eurytoma
amygdali és un himenòpter que afecta
el gra de l’ametlla i que pot causar una
pèrdua de collita important. Es va
detectar a Catalunya a l’estiu del
2019 a Tarragona (Conca de Barberà)
i Lleida (Urgell i Garrigues).
En aquesta jornada s’explicarà la
biologia d’aquesta nova plaga i de
com cal gestionar-la per reduir-ne els
danys. S’actualitzaran les dades dels
seguiments
i
les
prospeccions
realitzades durant la campanya i de la
situació actual al nostre territori.
Es
comptarà
també
amb
la
participació
d’experts
d’altres
comunitats autònomes compartint les
seves experiències en el maneig
d’aquesta plaga.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
12.00 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del DARP a
Tarragona.
12.10 h Descripció de la plaga i eines de lluita
Sra. Anna Aymamí, tècnica de la Secció d’Agricultura i Sanitat
Vegetal del DARP a Tarragona.
12.30 h Seguiment de la plaga i situació actual
Sra. Anna Garreta, tècnica de la Secció d’Agricultura i Sanitat
Vegetal del DARP a Tarragona.
Sr. Aniol Vilalta, tècnic de la secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal del
DARP a Lleida.
12.50 h Experiencias en monitorización y manejo de la avispilla del
almendro
Sr. Carlos Mª Lozano, cap de la Unidad de Gestión Integrada de
Plagas, CSCV, Gobierno de Aragón.
13.10 h Avances en el conocimiento y en las estrategias de manejo de
la avispilla del almendro
Sr. Antonio Monserrat, responsable de l’equip de protecció de
cultius, IMIDA.
13.30 h Preguntes dels assistents

Col·laboració

14.00 h Cloenda de la sessió

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu
seguir-la.
Inscripcions
La jornada es gratuita, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb el Sr. José Antonio Gil Santos
(A/e: jgilsantos@gencat.cat)
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