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Presentació
Halyomorpha halys (Stål) és un
insecte hemípter originari del continent
asiàtic. És molt polífag i causa danys
econòmics en nombrosos cultius i
també viu sobre moltes espècies
d'arbres i arbustos ornamentals
plantats en els espais verd urbans.
Té la particularitat d’entrar a les
edificacions per passar-hi l'hivern, de
manera que pot trobar-se a les cases
en grans quantitats causant molèsties
als veïns. És molt important conèixer
bé tant la seva morfologia com la seva
biologia per no confondre’l amb els
bernats autòctons i per saber com
controlar les seves poblacions en tots
els ambients en que es desenvolupa.

Programa
10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.30 h Presentació de la Jornada
Sr. Jordi Giné, cap del Servei de Sanitat Vegetal. DARP.
10.45 h Identificació segura del bernat marró marbrejat a Catalunya
Sra. Marta Goula, Universitat de Barcelona.
Sr. Jan Tomàs, Universitat de Girona.
11.15 h Distinció del bernat marró marbrejat de les espècies autòctones
confusibles de Catalunya
Sr. Jan Tomàs, Universitat de Girona.
Sra. Marta Goula, Universitat de Barcelona.
11.45 h Pausa
12.15 h Situació actual a Catalunya. Pla de difusió
Sra. Isabel Pujades, tècnica del Servei de Sanitat Vegetal. DARP.
12.45 h Disseminació, danys i mesures de control
Sra. Lucía Adriana Escudero Colomar, investigadora de l’IRTA.
Protecció Vegetal Sostenible, Mas Badia.
13.15 h Cloenda de la Jornada
Representant del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació.

Organització

Lloc de realització
IRTA – Mas Badia
Estació Experimental Agrícola
17134 LA TALLADA D’EMPORDÀ
Coordenades GPS:
N 42° 03' 14.5"; E 03° 03' 42.0"

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través del següent enllaç:
INSCRIPCIÓ_JORNADA

@ruralcat

Per a qualsevol dubte es pot adreçar a la Sra. Anna Alcalà
(Tel.: 972780275) - A/e: anna.alcala@irta.cat).
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