Control de plagues de fruiters:
establertes i emergents
Jornada tècnica
LLEIDA, dimarts 3 de desembre de 2019
Foto: Dolors Bosch

Presentació
L’amenaça de noves plagues és
constant en un món amb continu
moviment tant de materials com de
persones. Una d’aquestes amenaces
que ja tenim present en el nostre
territori és Halyomorpha halys (Stål),
un hemípter originari d’Àsia. Aquest
insecte és molt polífag i causa danys
econòmics en nombrosos cultius, però
a més, està molt present en els espais
urbans on es refugia per passar
l’hivern. Així dons, conèixer la seva
biologia i quina és la situació al
respecte en la nostra zona productora
de fruita és molt important.
Per altra banda, la revisió dels
mètodes de control i de seguiment de
les plagues que ja tenim establertes,
com ara els lepidòpters ha de ser
continua per l’aplicació d’un correcte
sistema de Control Integrat de
Plagues.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Representant del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
alimentació.
10.15 h Halyomorpha halys: biologia, ecologia, danys i estratègies de
maneig integrat
Sra. Lara Maistrello, Universitat de Bologna.
11.00 h Situació d’Halyomorpha halys a Catalunya
Sra. Adriana Escudero, Institut de Recerca
Agroalimentàries (IRTA).
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Tecnologia

11.25 h Pausa
12.00 h Utilització de malles per al control de plagues en fruiters
Sra. Laia Viñes, ADV Ecològica de Ponent.
12.20 h Optimització de l’ús d’aerosols en confusió sexual de
carpocapsa
Sra. Dolors Bosch, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
(IRTA).
12.40 h Cloenda de la jornada

Organització

Lloc de realització
Sala de Graus
Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari
Universitat de Lleida
C/ Rovira Roure, 191
25198 - LLEIDA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través del següent enllaç:
INSCRIPCIÓ_JORNADA
Per a més informació podeu contactar amb:
Sra. Mònica Puigderrajols (A/e: monica.puigderrajols@irta.cat)

@ruralcat
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