Control de plagues en
fruiters: control de psil·la
Jornada tècnica en línia
Dijous 11 de març de 2021

Presentació

Programa

Les característiques de la psil·la de la
perera, Cacopsylla pyri L. (Hemiptera:
Psyllidae), fan que sigui una molt bona
candidata per a que es pugui controlar
mitjançant els seus enemics naturals.
En primer lloc, perquè és una plaga
que no causa danys directes a la
fruita, i això vol dir que el cultiu pot
tolerar un cert nivell de plaga; i, en
segon lloc, perquè ha estat induïda
per l’ús exagerat d’insecticides que
han acabat eliminant els seus enemics
naturals.

12.00 h Benvinguda

En diferents llocs d’Europa ja estan
utilitzant el control biològic, ja sigui per
conservació com per inundació, per al
control de psil·la combinat amb l’ús de
confusió sexual contra lepidòpters i la
reducció al mínim necessari de l’ús de
productes insecticides. A diferents
zones d’Espanya, com a la zona de
Lleida, també s’estan fent proves al
respecte i en algunes zones ja és una
tècnica ben establerta. Aquesta
jornada vol aportar informació sobre
els sistemes de control de psil·la que
s’estudien i s’apliquen en les zones
productores de pera de Murcia i de La
Rioja.

13.05 h Control biològic de psil·la a la DO Rincón del Soto
Sr. Sixto Cabezón. Enginyer Agrònom de la D.O. Rincón de Soto.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

12.05 h La conservació dels enemics naturals com a estratègia clau per
al control de la psil·la en perer
Sr. Juan Antonio Sánchez Sánchez. Instituto Murciano de
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA).
12.35 h Millora del control biològic en perer mitjançant el maneig de
cobertes vegetals
Sra. Elena López Gallego. Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA).

13.35 h Precs i preguntes
13.00 h Cloenda

Aquesta jornada es realitzarà en línia. Si esteu interessats us podeu inscriure
a través de l’enllaç que figura a la part inferior d’aquest programa. Un dia dies
abans de la sessió ens posarem en contacte amb vosaltres per enviar-vos
l’enllaç des d’on podreu participar a la jornada.

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’enllaç:
INSCRIPCIÓ_JORNADA
Per a més informació o aclariments, envieu correu electrònic a
montserrat.palau@irta.cat
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