XI Jornada de fructicultura
ecològica
Jornada tècnica
ALFARRÀS, dimecres 24 d’abril de 2019
Presentació
L’ús de mètodes no químics per a la
gestió fitosanitària i la promoció de la
fauna auxiliar són dos dels grans
pilars de l’agricultura ecològica. Per
aquest motiu, en aquesta jornada
presentarem un nou mètode de control
de plagues basat en la comunicació a
través de vibracions: la biotremologia.
A continuació parlarem de la fauna
auxiliar: abelles i enemics naturals de
plagues. Pel que fa a les abelles,
donarem detalls de la biologia i la
gestió de les òsmies i exposarem els
resultats obtinguts en el projecte
demostratiu “Demostració de l’ús
d’una abella solitària per millorar la
pol·linització en fruiters” (operació
01.02.01 del PDR de Catalunya 20142020).
Tot
seguit,
tractarem
diferents
aspectes
relacionats
amb
la
importància de la flora en la
conservació i atracció d’enemics
naturals, i acabarem explicant el paper
de les tisoretes en el control biològic
de pugons.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.30 h Presentació de la Jornada
Sr. Joan Salvador Minguet, cap del Servei de Formació Agrària del
DARP.
Dr. Luís Asín, cap del programa de Fructicultura de l’IRTA.
Sra. M. Rosa Cortés, directora de l’Escola Agrària d’Alfarràs.
Representant de l’Ajuntament d’Alfarràs.
9.45 h Biotremologia: la nova eina física per al control de plagues
Dr. Valerio Mazzoni, Centre de Recerca i Innovació, Departament
d’ Agro-ecosistemes Sostenibles i Biorecursos, Fondazione Edmund
Mach (Itàlia).
11.15 h Pausa
11.45 h Les òsmies: unes abelles ideals per a la pol·linització dels
fruiters
Dr. Jordi Bosch, CREAF.
12.15 h Les flors en els camps de fruiters per promoure els enemics
naturals
Dra. Judit Arnó, IRTA-Protecció Vegetal Sostenible.
12.45 h Contribució de les tisoretes al control biològic de pugons
Dra. Georgina Alins, IRTA-Fructicultura.
13.15 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Escola Agrària d’Alfarràs
Camí del Sot, s/n
25120 ALFARRÀS

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de l’Escola Agrària
d’Alfarràs: (Tel.: 973 76 01 00 - A/e: jaume.castells@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

Ajuntament d’Alfarràs
Projecte: API-Tree APCIN2016-00033
Projecte: AGL2016-77373-C2-1-R
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