Ús de xarxes pel control
de Drosophila suzukii en
cirerer
Jornada tècnica en línia
Dimarts 10 de novembre de 2020

Presentació
L’aparició de la Drospohila suzukii en
el cultiu de la cirera ha provocat,
durant la darrera dècada, greus
perjudicis en aquest sector.
L’alta tassa de reproducció d’aquesta
plaga i l’elevat nombre de plantes en
les que pot viure i reproduir-se fan que
sigui
capaç
de
desenvolupar
poblacions elevades en un període de
temps molt curt. Aquest fet, unit a
l’escàs nombre de matèries actives
insecticides autoritzades pel seu
control, en un conreu amb un temps
de producció tant curt com el cirerer,
han fet necessari la recerca de altres
mètodes de control com ara l’ús de
xarxes com a barrera física.
Aquesta jornada pretén donar a
conèixer i debatre sobre els tipus de
xarxes que tenim a l’abast per a
utilitzar en el control de D. suzukii en
cirerer,
quines
avantatges
i
inconvenients presenta el seu ús i com
es poden adaptar als diferents tipus de
plantacions presents a les nostres
comarques fructícoles.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
10.30 h Presentació de la jornada
Sra. Elisabet Sànchez i Sala, Directora del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Serveis Territorials a
Girona.
10.40 h Situació de D. suzukii a Girona l’any 2020
Sr. Lluis Vila, Unitat de Sanitat Vegetal a Girona.
10.50 h Monitorització: eines disponibles.
Dra. Lucía Adriana Escudero, investigadora IRTA.
11.00 h Una experiència pagesa en el control de D. suzukii
Srs. Jordi Esteve Ràfols, soci de Família Esteve Ràfols, SCP i Isabel
Martínez ADV Fruita dolça de l'Alt Penedès.
11.10 h Material disponible per a la instal·lació de xarxes pel control de
D. suzukii
Sr. Joan Maria Pareta, Nova Fruticultura, SL.
11.20 h El control de D. suzukii en cirerer amb xarxes multifuncionals:
experiències en l’Emilia-Romanya (Italia)
Dr. Stefano Caruso, Consorzio Fitosanitario di Modena, Mòdena
(Itàlia)
11.40 h Torn de preguntes i cloenda

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 gratuïta, us podeu inscriure a través del següent enllaç:
INSCRIPCIÓ_JORNADA
Per a més informació podeu contactar amb l’IRTA:
Sr. Javier Tobal (A/e: javier.tobal@irta.cat)
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