
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada tècnica 

RODA DE TER, dissabte 6 d’abril de 2019 

Observació i identificació 

d’insectes beneficiosos en 

horta 

Organització 

Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Col·laboració 

@ruralcat 

Programa 

15.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació 

16.00 h Presentació de la jornada 

Sr. Antoni Escarrabill, regidor de medi ambient de l’Ajuntament de 

Roda de Ter. 

16.15 h Pràctica de camp: 

Identificació visual i amb lupa de camp dels insectes beneficiosos 

Recol·lecció d’alguns insectes per la seva observació amb lupes 

binoculars 

17.00 h Teoria sobre els insectes beneficiosos en horta: 

Els insectes beneficiosos: tipus i característiques 

Els principals enemics naturals de les plagues d’horta: 

característiques i classificació 

Com fomentar i atreure els insectes beneficiosos 

18.15 h Pausa 

18.25 h Pràctica d’identificació d’insectes enemics naturals: 

Identificació amb lupa de camp i microscopi estereoscòpic dels 

principals enemics naturals 

19.00 h Cloenda de la jornada 

*Les ponències aniran a càrrec de la Sra. Sandra de Las Heras, tècnica

assessora en control de plagues. 

Lloc de realització 

Banc de llavors de Roda de Ter 

C/ Verdaguer, s/n 

08510 - RODA DE TER 

Inscripcions 

La jornada és gratuïta, es pot inscriure contactant amb el banc de llavors de 

Roda de Ter -A/e: bancllavorsroda@gmail.com  

També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades del 

PATT del portal RuralCat: 

ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt  

1234 / 3,00 1234 / 3,00 

Presentació 

Tradicionalment la gestió de plagues 
en horta ha estat sempre l’eliminació 
immediata de la plaga sense tenir en 
compte el que  pot comportar a 

l’ecosistema creat en el cultiu. 

Des de l’aparició dels plaguicides de 
síntesi, s’ha vist que provoquen 
efectes no desitjats, com l’aparició 
d’alguns insectes plaga resistents a 
aquests productes químics, i això 
empeny a buscar nous productes més 

potents, mes tòxics i menys específics. 

En aquesta jornada coneixerem altres 
tipus de gestió de pagues en horta, 
com és el cas del control biològic que 
es basa en la utilització d’enemics 
naturals per controlar les plagues, 
disminuir els danys en els cultius, i 
reduir pèrdues sense patir els efectes 
no desitjats dels productes químics 
essent a més, respectuós amb el medi 

ambient. 
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