Biodiversitat funcional:
Eines pràctiques pel control
biològic de plagues
Jornada tècnica
LLEIDA, dimecres 17 de desembre de 2014

Presentació
La biodiversitat que tenim a les
nostres finques a nivell de flora i fauna
és molt important per tal de tenir èxit
en el control biològic de plagues. Cal
que els depredadors i parasitoids
estiguin a les nostres finques per tal
que arribin a temps de controlar. Per a
que això passi cal posar unes
condicions adequades (refugis, caixes
nius, etc..) per que es quedin a viure
en els nostres camps. Aquesta
jornada pretén donar informació sobre
quines són les plantes i arbres que
ens cal afavorir en les nostres finques
per albergar fauna auxiliar útil, quines
possibilitats tenen les caixes nius per
ocells insectívors o ratpenats, així com
algunes experiències en l’alliberació
de depredadors en camps de
producció ecològica.

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la Jornada
9.30 h Introducció al control biològic. Fauna auxiliar que cal preservar
pel control de plagues
Sra. Laia Viñas, tècnica de l’ADV de Producció Ecològica de Ponent.
10.30 h Plantes i arbres útils com a reservoris per la fauna auxiliar
Sr. Jaume Lordan, IRTA - Fruitcentre.
11.30 h Pausa
12.00 h Control de plagues d'insectes en conreus mitjançant caixes
refugi per ocells insectívors i ratpenats. Experiències i
potencialitats
Sr. Jaume Soler, Dàurica, Serveis ambiental i biodiversitat.
13.00 h Resultats del assaig: “control de psila mitjançant l’alliberació
d’antocorids” en un camp de pera de producció ecològica
Sra. Inna Herraiz, tècnica de l’ADV de Producció Ecològica de Ponent.
Sr. Dario Camí, tècnic de l’empresa Agrobio.
14.00 h Cloenda de la Jornada

Organització

Lloc de realització
ADV de Producció Ecològica de Ponent
Parc Ambiental de Serrallarga s/n
25192 LLEIDA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
adv_ecologica@yahoo.es (Tel.651 980 144)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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