Principals plagues i
malalties en fruita de llavor
Jornada tècnica
IVARS D’URGELL, dimecres 20 de març de 2019

Presentació
La Carpocapsa i la Grafolita han
esdevingut unes de les plagues que
han causat més danys als nostres
fruiters de llavor. Durant els últims
anys s’ha comprovat una major
resistència als insecticides associat a
un augment de població d’aquests
lepidòpters. Cada cop és més
necessària la realització de la confusió
sexual a gran escala i la correcta
utilització d’estratègies i eines per al
seu control.
D’altra banda, la presència en els
últims anys de focus del Foc bacterià
en la nostra zona ha fet que el Pla
d’Urgell i altres comarques de la
demarcació de Lleida hagin perdut
l’estatus de Zona Protegida respecte
aquesta malaltia.

Programa
10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.15 h Benvinguda i presentació de la Jornada
Sr. Josep Coll, president de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell.
Sr. Andreu Bosch, cap de l’Oficina Comarcal del DARP al Pla d’Urgell.
10.30 h Problemàtica dels lepidòpters en fruiters: Carpocapsa i Grafolita
Sra. Dolors Bosch, IRTA Lleida.
11.30 h Pausa
12.00 h Foc bacterià en fruiters. Situació i prevenció
Sr. Xavier Auqué, cap de secció d’agricultura i sanitat vegetal del
DARP a Lleida.
13.30 h Cloenda de la Jornada

En aquesta jornada es mostrarà la
seva evolució i situació actual a partir
dels resultats dels treballs de
prospecció que es duen a terme any
rere any i també s’exposaran mesures
preventives per combatre-la.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
Sala d’actes de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell
Plaça Bisbe Coll, 9
25260 IVARS D’URGELL

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de l’Oficina Comarcal del
Pla d’Urgell (Tel.: 973 601 051 – A/e: apurgell.daam@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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