Symposium Ecology of Aphidophaga 15

Els pugons i el seu control
biològic: un problema
encara no resolt
Jornada tècnica
Lleida, divendres 16 de setembre de 2022

Presentació
Tot i la familiaritat amb la que es fa referència
als pugons, el coneixement que se’n té a nivell
tècnic és relativament escàs. El mateix passa
amb els seus enemics naturals. Conèixer
aquest dos aspectes és bàsic per dur a terme
estratègies de control biològic.
La jornada tracta de transferir coneixements
bàsics de la biologia i ecologia dels pugons i
del paper dels enemics naturals en la
regulació de les seves poblacions.
La jornada està directament relacionada amb
la quinzena edició del International
Symposium Ecology of Aphidophaga que es
celebrarà a la Universitat de Lleida del 19 al 23
de setembre de 2022. Aprofitant aquest
esdeveniment científic, experts internacionals
explicaran les seves experiències en l’ecologia
dels enemics naturals dels pugons en diferents
agroecosistemes.

Programa
9.30 h

Presentació de la jornada
Sr. Xavier Pons, UdL.

9.40 h

Presentació dels ponents i moderació
Sr. Roberto Messeguer, UdL.

10.00 h

Els pugons: tots en parlem però sabem de què?
Sr. Xavier Pons, UdL.

10.30 h

Els depredadors de pugons. Només marietes?
Sr. Alejandro Costamagna, University of Manitoba.

11.00 h

Els depredadors furtius i el seu interès en el CB
Sr. Eric Lucas, Université du Québéc.

11.30 h

Els parasitoides de pugons
Sr. Xavier Pons, UdL.
Sra. Belén Lumbierres, DACC.

11.50 h

Estratègies per al control de pugons en pomera
amb enemics naturals
Sra. Ainara Peñalver-Cruz, Université de Rennes.

Lloc de realització

12.20 h

Enemics naturals comercialment disponibles i
aplicacions
Sr. Dario Camí, Agrobío.

Sala de Graus – Edifici 1-a
Campus ETSEA, UdL
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida

Inscripcions

12.40 h

Torn obert de preguntes

13.15 h

Cloenda de la jornada

Organització

Col·laboració
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