
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                       

 
Halyomorpha 
halys: situació 
actual i balanç 
Jornada tècnica en línia Dimarts, 23 de novembre de 2021 
  

    
 

210795 / 2,00 

 

Programa 

 15.30 h Benvinguda 
Sra. Elisenda Guillaumes. Directora General d'Agricultura i 
Ramaderia. 

15.40 h Situació de H. halys en Catalunya durant el 2021 
Sr. Jordi Giné. Cap del Servei de Sanitat Vegetal. DACC. 

15.55 h Utilització de parasitoides exòtics en el maneig 
sostenible de la plaga invasora H. halys en Emília-
Romanya (Itàlia) 
Dra. Lara Maistrello. Professora associada de la Università 
degli studi di Modena e Reggio Emilia. 

16.15 h Maneig de H. halys a la regió d'Emilia - Romanya 
(Itàlia) 
Dr. Stefano Caruso. Consorzi Fitosanitariodi Modena e 
Reggio Emilia. 

16.35 h Suport financer per a la gestió de Halyomorpha halys a 
la regió d'Emília-Romanya (Itàlia) 
Dr. Luca Casoli. Director del Consorzi Fitosanitari di Modena 
e Reggio Emilia. 

16.55 h Estudis desenvolupats a Catalunya pel control del 
bernat marró marbrejat. 
Dra. L. Adriana Escudero. PVS IRTA. 

17.10 h Torn obert de preguntes 

17.25 h Cloenda de la jornada 
Sra. Neus Ferrete. Subdirectora general d'Agricultura. 

 
              
 
 
 

Presentació 

Halyomorpha halys (Stål), 
comunament conegut com a bernat 
marró marbrejat, s’ha instal·lat 
completament tant a l’ambient urbà, 
com a l’ambient agrícola i en el 
medi natural de les quatre 
províncies catalanes, degut a la 
seva extremada polifàgia, entre 
d’altres característiques. 
En aquesta jornada s’explicaran els 
resultats dels estudis que s’estan 
duent a terme a Catalunya sobre 
diferents mètodes per controlar-lo.  
A Itàlia, des de ja fa uns anys, el 
bernat marró marbrejat produeix 
nombrosos danys econòmics als 
conreus, per la qual cosa s’estan 
duent a terme moltes accions per 
tal de manegar les seves 
poblacions. Per aquest motiu hem 
convidat a col·legues italians d’una 
de les zones més afectades, 
Emília-Romagna, a que expliquin 
les accions que estant 
implementant per controlar-lo així 
com les ajudes que s’ofereixen al 
sector productiu. 
 

Inscripcions 

A través de l’enllaç: Inscripcions 
 

Per a més informació: IRTA 
A/e: montserrat.palau@irta.cat 
 
 

 

Organització 

        
 
              
 
 
  

 Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu 
l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la. 

 

 
 

https://transferencia.irta.cat/activitats/halyomorpha-halys-situacio-actual-i-balanc/
mailto:montserrat.palau@irta.cat

