
La Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre (CHE) va iniciara ahir 
la campanya anual de control 
de larves d’espècies exòtiques 
invasores en les masses d’ai-
gua superficials de la Conca de 
l’Ebre, que se centra en el segui-
ment de larves de musclo zebra 
en 52 embassaments, en la seva 
majoria navegables. 

Entre aquests hi ha els em-
bassaments de Mequinensa, 

Talarn, Rialb, Sant Llorenç de 
Montgai, Canelles, Escales, San-
ta Anna, Terradets, Camarasa  
Oliana, Flix i Riba-roja. 

La campanya es desenvolu-
parà els mesos de juny, juliol i 
setembre, època més propícia 
per a la reproducció del musclo 
zebra i consistirà en 552 mostre-
jos en superfície i 45 en profun-
ditat en els quals es faran fins a 
687 analítiques.
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El sistema Dosafrut, implementat 
pel Grup de Recerca en AgròTICa i 
Agricultura de Precisió (GRAP) de 
la UdL en col·laboració amb el De-
partament d’Agricultura, permet 
reduir fins a un 50% l’ús de fito-
sanitaris en fruiters sense perdre 
l’eficàcia del tractament, segons 
els resultats obtinguts a escala 
productiva en les darreres cinc 
campanyes fructícoles. El sistema 
estableix la dosi en funció de les 
característiques estructurals de la 
plantació a tractar, estimant la su-
perfície foliar i tenint en compte 
els condicionants bàsics del trac-
tament com ara el mode d’acció 
del producte fitosanitari, la plaga 
a controlar, el polvoritzador que 
s’utilitza i les condicions meteo-
rològiques.

Els investigadors han desple-
gat una xarxa de validació del 
sistema en 22 plantacions comer-

cials amb la col·laboració de les 
empreses Fruits de Ponent d’Al-
carràs, Sanui Fruits de Lleida i Nu-
fri de Mollerussa. 

Els resultats obtinguts de-
mostren que el sistema Dosafrut 
comporta estalvis del 14 al 49% 

de productes fitosanitaris. El prin-
cipal criteri de validació ha estat 
el control de plagues amb eleva-
da incidència, com ara la psil·la 
de la pera, l’àcar roig en pomeres, 
trips en presseguer i pugó verd 
en presseguer i nectariner. 
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Tècnics de la CHE inicien 
la campanya de control de 
larves de musclo zebra

Un sistema creat per la UdL 
permet reduir fins al 50% 
els fitosanitaris en fruiters
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Col·loqui d’experts en reg
El col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya a Lleida va 
organitzar ahir una trobada-col·loqui d’experts mundial en temes 
de reg per analitzar temes de l’àmbit del binomi./FOTO:  T. A.

Jornada sobre 
prevenció 
d’incendis a 
Llobera
Unió de Pagesos organitza de-
mà a Llobera una jornada sobre 
prevenció d’incendis forestals 
en edificacions agroramaderes 
aïllades. La jornada abordarà la 
normativa de prevenció d’in-
cendis en aquests edificis, les 
assegurances i les mesures de 
protecció. Els assistents visita-
ran un nucli aïllat com a exem-
ple d’aplicació de les mesures.

El portaveu d’Agricultura de CiU 
al Senat, Manel Plana, pregun-
tarà avui a la ministra del ram, 
Isabel García Tejerina, durant la 
sessió de control al Govern de 
la cambra alta, quines mesures 
pensa adoptar el seu Executiu 
davant la continuïtat del veto rus 
als productes agroalimentaris 
provinents de l’Estat, quan ha co-
mençat ja la campanya de fruita 
de pinyol a Lleida i en altres terri-
toris on aquesta activitat és vital.

CiU pregunta a l’Estat 
sobre les mesures 
contra el veto rus

Presència 
lleidatana a 
la 1a jornada 
per promoure 
l’enoturisme
L’Agència Catalana de Turisme 
(ACT) va organitzar ahir al Re-
ial Monestir de Santes Creus 
una jornada comercial en què 
es van dur a terme unes 650 
entrevistes per comercialitzar 
l’oferta enoturística catalana. 

Prop de 40 empreses i enti-
tats turístiques catalanes, cinc 
de les quals son lleidatanes 
(Finca Prats Hotel Golf,  Lagra-
vera, Mas Blanch i Jové,  Ru-
ta del Vi de Lleida Costers del 
Segre i Tomàs Cusiné), es van 
reunir amb 35 operadors turís-
tics especialitzats procedents 
dels mercats emissors d’Espa-
nya, Estats Units, Canadà, Eu-
ropa Central, Països Nòrdics, 
Benelux i Regne Unit. Aquesta 
jornada de comercialització és 
una de les accions que formen 
part del programa Enoturisme 
Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya que té com a repte 
principal posicionar Catalunya 
com a destinació referent.

En una ceremonia, realizada el pasado 
21 de Mayo en Madrid, Opel España 
distinguió a los reparadores autoriza-
dos que durante el pasado año desta-
caron por alcanzar el máximo nivel en 
los estándares de gestión de Postven-
ta y atención al cliente de Opel.
Lleidamobil S.A  de Lleida, es uno de 
los 34 servicios galardonados como 
“Reparador del Año Opel 2015”. Ello 
le permitirá lucir en sus instalaciones 
la placa que acredita la altísima pro-
fesionalidad de su servicio y su extre-
mo cuidado por el cliente, corroborada 
por el elevado índice de satisfacción de 
sus usuarios.
Don Jordi Roig Lozano, en calidad de 
Director Gerente de Lleidamobil  y don 
Jose Maria Piquer en calidad de Jefe 

de Servicio, recibieron la placa de ma-
nos de Enrico de Lorenzi Director Ge-
neral Comercial y Joaquín Araujo Di-
rector Nacional de Postventa, quie-
nes le felicitaron por la buena labor de 
su equipo y le animaron a mantener el 
mismo grado de excelencia este año.
Con los premios “Reparador del Año 
Opel”, la marca alemana ratifica su 
apuesta por mantener la calidad du-
rante toda la vida útil de sus vehículos, 
para que sus clientes la disfruten sin 
preocupaciones desde el momento de 
la compra. Una excelente noticia pa-
ra los usuarios de Opel en Lleida y en 
toda la provincia, porque Lleidamobil 
cumple al máximo con el compromiso 
del servicio de Postventa: “Cuidamos 
siempre lo que fabricamos”.

•  La entrega del galardón se realizo el 21 de Mayo en Madrid
•  34 reparadores autorizados Opel de toda España fueron galardonados

Opel Lleidamobil, elegido Reparador 
del Año Opel 2015


