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PRESENTACIÓ

PROGRAMA
9.00 h.

Benvinguda i recollida de documentació.

9.15 h.

Inauguració de la Jornada.

LLOC DE REALITZACIÓ
Sala d’Actes del Centre Cultural
C/ Ferran Puig, 15
Mollerussa (Pla d’Urgell)

Sr. Ramon Lluís Lletjós, subdirector general d’Agricultura
del DAR.
9.30 h.

PLA-NET CYDIA: resultats del 2007 i proposta pel 2008.
Sr. Jaume Almacellas. Servei de Sanitat Vegetal del DAR.

10.00 h. Experiència de lluita contra carpocapsa a Itàlia.
Sr. Mauro Boselli. Servizio Fitosanitario Regionale. Bologna
(Itàlia).
10.45 h. Descans.
11.15 h. Lluita contra la mosca de la fruita a la zona de Lleida.
Sr. Ramon Torà. Servei de Sanitat Vegetal del DAR.

L’esforç conjunt des de fa més de deu anys per una banda
del DAR-SSV i UdL-IRTA i, per l’altra, de tècnics d’ADVs i
tècnics d’altres entitats així com empreses i agricultors han
fet possible la implantació amb èxit de la confusió sexual
contra carpocapsa en més de 2000 ha a la zona fructícola
de Lleida durant la campanya passada. Aquests també van
ser els objectius del PLA-NET CYDIA per al 2007, que no és
res més que la cristal·lització en un programa col·lectiu del
treball de tots els que hi han participat.
Per altra banda, la necessitat de combatre eficientment la
mosca de la fruita, amb la més que probable dificultat futura
de trobar suficients productes químics, ha impulsat tot un
conjunt de sinèrgies que s’han traduït també en un important
esforç per combatre la plaga mitjançant el mètode de captura
massiva.
L’un i l’altre són dues mostres d’un dels valors més preuats
de la nostra terra: el treball col·lectiu.
Amb aquest esperit i acceptant els reptes i dificultats que
imposen els plans d’implantació a gran escala, les ADVs i
el DAR volen oferir una jornada que ens mostri el camí fet i
que debati sobre el camí que encara ens queda per recórrer.

11.45 h. Mosca de la fruita: situació actual i perspectives de control.
Sra. Adriana Escudero. IRTA-Mas Badia.
12.30 h. Taula rodona.
Moderador: Sr. Joaquim García de Otazo. Servei de Sanitat
Vegetal del DAR.
13.00 h. Cloenda de la Jornada.
Il·lma. Sra. Teresa Ginestà, alcaldessa de l’Ajuntament de
Mollerussa.

INSCRIPCIONS
Es pot inscriure a la jornada a través del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/inscripcionspatt.html
I si vol rebre la programació de futures jornades tècniques,
doni's d'alta als sectors que més li interessin
a la mateixa adreça.

