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Informació general de l'assignatura

Denominació PROTECCIÓ AVANÇADA DE FRUITERS

Codi 12751

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Enginyeria
Agronòmica

2 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRACAMP PRALAB PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

0.2 0.4 0.4 5

Nombre de
grups

1 1 1 1

Coordinació AVILLA HERNANDEZ, JESUS CLAUDIO

Departament/s PRODUCCIÓ VEGETAL I CIÈNCIA FORESTAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Es considera que 1 crèdit ECTS correspon a 25 h de treball de l’estudiant, de les
quals 10 h són amb presència del professor (física o virtual). Per tant, la càrrega
docent de l’assignatura és de 150 h, de les quals 60 h són amb presència del
professor (física o virtual) i 90 h corresponen al treball autònom de l’estudiant. 

La distribució de la càrrega docent és la següent: 
• Teoria: 50 h amb presència del professor (física o virtual) i 60 h de treball autònom
per a l’estudi i la redacció de les qüestions plantejades a classe. 
• Pràctiques de laboratori: 4 h amb presència del professor (física) i 12 h de treball
autònom per a la redacció dels informes de les pràctiques. 
• Pràctiques d’aula: 4 h amb presència del professor (física) i 12 h de treball autònom
per a la redacció dels informes de pràctiques 
• Pràctiques de camp: 2 h amb presència del professor (física) i 6 h de treball
autònom per a la redacció dels informes de pràctiques. 

La distribució del nombre total d’hores amb presència del professor entre física i
virtual depèn de la situació en el moment del desenvolupament de l’assignatura. Així
mateix, en el cas que la situació no permeti la realització de les pràctiques, aquestes
es substituiran per altres activitats amb presència virtual del professor, com sessions
de debat i pràctiques a distància. 

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Els idiomes d’impartició de l’assignatura són el català, el castellà i, puntualment,
l’anglès.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Distribució de crèdits La distribució de crèdits entre els professors és la següent: 
• Almacellas, J. 1,0 crèdits de teoria i 0,3 crèdits de pràctiques. 
• Avilla, J. 2,1 crèdits de teoria i 0,4 crèdits de pràctiques. 
• Escolà, A. 0,8 crèdits de teoria i 0,2 crèdits de pràctiques. 
• Segarra, J. 1,1 crèdits de teoria i 0,1 crèdits de pràctiques.
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ALMACELLAS GORT, JAIME 1,3

AVILLA HERNANDEZ, JESUS
CLAUDIO

jesus.avilla@udl.cat 2,5

ESCOLÀ AGUSTÍ, ALEXANDRE alex.escola@udl.cat 1

SEGARRA BOFARULL, JOAN joan.segarra@udl.cat 1,2

Informació complementària de l'assignatura

L’assignatura Protecció Avançada de Fruiters s’organitza en quatre blocs. El primer bloc tracta de la naturalesa
dels problemes fitosanitaris dels cultius fruiters i dels organismes que els provoquen, fent èmfasi en les tècniques
avançades de reconeixement i de diagnòstic dels agents causants de malalties i plagues, l’estimació de la
quantitat de plaga i de malaltia present al cultiu i l’aplicació de tècniques d’agricultura de precisió per a la detecció i
anàlisi de les poblacions de plagues i de patògens. El segon bloc tracta de la dinàmica de poblacions de plagues i
de l’epidemiologia de les malalties de cultius fruiters, amb especial èmfasi en la seva modelització. El tercer bloc
tracta de l’estratègia i dels mètodes de control dels problemes fitosanitaris en cultius fruiters, amb especial èmfasi
en el tractaments de precisió i en els mètodes avançats de control de plagues i de malalties. Al quart bloc es
presenten i discuteixen amb un enfocament holístic els programes de control de plagues i de malalties en fruiters
de pinyol, fruiters de grana, ametller, olivera i vinya, amb la inclusió de casos pràctics.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Els objectius acadèmics de l’assignatura són:

Conèixer els mètodes d’identificació i les tècniques de diagnòstic de les principals plagues i malalties de
cultius fruiters.
Aplicar mètodes d’estimació de densitats poblacionals de plagues i quantitat de malaltia de cultius fruiters.
Aplicar tècniques d’agricultura de precisió en el control de plagues i malalties de fruiters.
Caracteritzar la dinàmica poblacional de plagues i malalties de cultius fruiters.
Conèixer programes de control integrat de plagues i malalties en fruiters de pinyol, fruiters de grana,
ametller, olivera i vinya.
Dissenyar estratègies de control de plagues i malalties de cultius fruiters.

Competències

El desenvolupament de l’assignatura contribuirà a què l’estudiant assoleixi les competències bàsiques,
transversals i generals especificades a la memòria del màster.
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Les competències específiques del màster que l’estudiant assolirà a l’assignatura són:

Capacitat per a analitzar els ecosistemes de producció fructícola i la seva relació amb els recursos del medi
productiu.
Capacitat per a analitzar i escollir les estratègies de producció segons els condicionants imposats pel medi,
la tecnologia disponible i el mercat.
Capacitat per a dissenyar i gestionar sistemes integrats de producció de fruites.
Capacitat de gestionar els recursos de la producció i del medi d’una manera eficient.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Els continguts fonamentals de l’assignatura són:

Naturalesa dels problemes fitosanitaris dels cultius fruiters i dels organismes que les provoquen. Tècniques
avançades de reconeixement i diagnòstic dels agents causants de malalties i plagues. Estimació de la
quantitat de plaga i de patogen present al cultiu. Aplicació de tècniques d’agricultura de precisió per a la
detecció i anàlisi de les poblacions de plagues i de patògens.
Dinàmica de poblacions de plagues i epidemiologia de les malalties de cultius fruiters. Modelització. Models
predictius.
Estratègia i mètodes de control dels problemes fitosanitaris en cultius fruiters. Estratègia de presa de
decisions. Control cultural. Resistència vegetal. Control químic. Tractaments fitosanitaris de precisió.
Control biològic. Control biotècnic. Control legal.
Programes de control de plagues i de malalties en fruiters de pinyol, fruiters de grana, ametller, olivera i
vinya. Resolució de casos pràctics.

Eixos metodològics de l'assignatura

L’assignatura s’organitza segons el Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS), en el qual es té en
compte el volum de treball que realitza l’ estudiant tant en activitats amb presència del professor (física o virtual)
com en activitats no presencials.

Les activitats amb presència del professor de teoria (física o virtual) i de pràctiques (física) es desenvolupen en
classes d’aula, conferències, pràctiques de laboratori, pràctiques d’aula i pràctiques de camp. Les activitats
presencials virtuals es desenvolupen mitjançant l’eina Videoconferència del Campus Virtual de la UdL. Les
activitats que es realitzin mitjançant l’eina Videoconferència podran ser gravades en els termes establerts per la
política de protecció de dades de la UdL (http://www.udl.es/ca/serveis/il/cursos/politica-proteccio-dades/) i restaran
a disposició dels estudiants i els professors fins a la finalització del curs acadèmic. Les classes d’aula són
majoritàriament magistrals, en el sentit més modern del terme, tenen una durada de 50 min i es desenvolupen
mitjançant l’exposició dels seus continguts per part del professor i la resolució d’exercicis, qüestions i casos
pràctics. Els exercicis, les  qüestions i els casos pràctics proposats a classes són resolts pels estudiants de
manera autònoma i, posteriorment, són debatuts a classe. Les classes pràctiques, amb presència física del
professor, s’imparteixen a l’aula, al laboratori i al camp i tenen una durada variable en funció del seu contingut. Al
final de cada pràctica, els estudiants han de lliurar un breu informe de treball realitzat.

 La major part del material docent utilitzat està disposició dels estudiants abans de la classe.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

L’assignatura s’imparteix en 15 setmanes del primer semestre, a raó d’un dia per setmana i 4 hores de classe per
dia, al calendari i horari establerts per la coordinació del màster en Fructicultura. En general, cada dia de classe es
realitzen quatre sessions d’una h de durada cada una i un descans de 10 min entre elles.

L'estudiant disposa a l'inici de les classes d'un programa detallat de l’assignatura i d’un calendari detallat de les
activitats que es realitzen en classe cada dia i dels terminis de lliurament dels informes de les activitats i les
pràctiques realitzades.
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Els grans apartats del programa de l’assignatura són els següents:

Introducció (1 h)

La Protecció Avançada de Fruiters. L'assignatura Protecció Avançada de Fruiters (1 h)

Naturalesa dels problemes fitosanitaris i els organismes que els provoquen (18 h)

Reconeixement dels agents causants de malalties i plagues (4 h)
Estimació de la quantitat de plaga i de patogen (malaltia) present a la parcel·la (8 h)
Aplicació de tècniques d’Agricultura de Precisió (6 h)

Dinàmica de poblacions, ecologia i epidemiologia (7 h)

Maneig dels problemes fitosanitaris en fruiters (15 h)

Programes de control integrat de plagues i malalties en cultius fruiters (17 h)

Exàmens (2 h)

Sistema d'avaluació

L’avaluació dels coneixements i de les competències assolides es fa mitjançant:

Dos exàmens de teoria, amb una ponderació cada un d’ells del 30 % a la nota final. Els exàmens estan
formats principalment per preguntes de resposta escrita; és a dir, no són de tipus test. Els exàmens de
teoria es realitzen de forma presencial física o de forma virtual mitjançant l’eina Tests i qüestionaris del
Campus Virtual de la UdL.
Els informes de les pràctiques, entre 3 y 5, amb una con una ponderació del 15 % en la nota final. Cada un
dels té el mateix pes en la determinació de la nota de pràctiques.
Els informes dels casos pràctics, entre 2 y 3, amb una ponderació del 15 % en la nota final. Cada un dels
casos pràctics té el mateix pes en la determinació de la nota final dels casos pràctics.
Els informes dels exercicis i qüestions, entre 4 y 8, amb una ponderació del 10 % en la nota final. Cada un
dels exercicis i qüestions té el mateix pes en la determinació de la nota final dels exercicis i qüestions.

Per a aprovar l’assignatura cal obtenir un nota final igual o superior a 5 punts sobre 10, amb una nota mínima de 4
punts sobre 10 en la nota de teoria i en la nota de pràctiques. En cas necessari, es fa un examen de recuperació
de teoria i es permet la repetició dels informes de pràctiques.

Es valoren l’assistència i la participació dels estudiants durant las classes, que s’utilitzen per a que ajustar la nota
final de la asignatura, fins a un màxim  d’un 10 % de la nota calculada segons els criteris especificats
anteriorment.

L’assistència a les classes pràctiques, o a les activitats que les substitueixin, és obligatòria.

Bibliografia i recursos d'informació

Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology (5th ed.). Academic Press. San Diego (USA). 952 pp.

American Phytopathological Society series of books:

Sutton, T.B.; Aldwinckle, H.S; Agnello, A.M.; Walgenbach, J.F. (eds.). 2014. Compendium of Apple and
Pear diseases and Pests (2nd ed.). The American Phytopathological Society. St. Paul (USA). 224 pp.

Ogawa, J.M.; Zehr, E.I.; Bird, G.W.; Ritchie, D.F.; Uriu, K.; Uyemoto, J.K. (eds.). 1995.  Compendium of
Stone fruit diseases. The American Phytopathological Society. St. Paul (USA). 98 pp. Versió en castellà:
Plagas y Enfermedades de los Frutales de Hueso. Mundi-Prensa. Barcelona (España). 97 pp.

Teviotdale, B.L.; Michailides, T.J.; Pscheidt, J.W. 2002. Compendium of Nut Crop Diseases in Temperate
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Zones. The American Phytopathological Society. St. Paul (USA). 100 pp.

Wilcox, W.F.; Gubler, W.D.; Uyemoto, J.K. (eds.). 2015. Compendium of Grape Diseases, Disorders, and
Pests (2nd ed.). The American Phytopathological Society. St. Paul (USA). 232 pp.

Beers, E.H; Brunner, J.E.; Willet, M.J.; Warner, G. (eds.). 1993. Orchard pest management. A Resource Book
for the Pacific Northwest. Good Fruit Grower. Yakima (USA).  

Boller, E.F.; Häni, F.; Poehling, H.M. (eds.) 2004. Ecological Infrastructures: Ideabook on Functional Biodiversity
at the Farm Level. Temperate Zones of Europe. Swiss Centre for Agricultural Extension and Rural Development.
Lindau (Switzerland). 212 pp.

Brent, K.J.; Hollomon, D.W. 2007. Fungicide resistance in crop pathogens: How can it be managed? FRAC
Monograph No. 1 (2nd ed. revised). Fungicide Resistance Action Committee. 60 pp.

Brent, K.J.; Hollomon, D.W. 2007. Fungicide resistance: The assessment of risk. FRAC Monograph No. 2 (2nd

second, revised edition). Fungicide Resistance Action Committee. 28 pp.

Campbell, C.L.; Madden, L.V. 1990. Introduction to plant disease epidemiology. John Wiley & Sons. New York.
532 pp.

Damicone, J.; Smith, D. 2009. Fungicide resistance management. Oklahoma Cooperative Extension Service Fact
Sheet EPP-7663. 8 pp.

EPPO-OEPP. European Plant Protection Organisation. http://www.eppo.int/.

FRAC. Fungicide Resistance Action Committee. www.frac.info.

García de Otazo, J.; Sió, J.; Torà, R.; Torà, M. 1992. Peral. Control integrado de plagas y enfermedades.
Agrolatino. Barcelona. 311 pp.

IRAC. Insecticide Resistance Action Committee. https://irac-online.org/.

Jacas, J.A.; Urbaneja, A. 2009. Control Biológico de Plagas Agrícolas. Phytoma-España S.L. Valencia (España).
496 pp.

Llácer, G.; López, M.M.; Trapero, A.; Bello, A. 2000. Patología Vegetal (Tomos I y II). (2ª ed.). Mundi-Prensa.
Madrid. 1168 pp.

Madden, L.V.; Hughes, G.; van den Bosch, F. 2007. The Study of plant disease epidemics. American
Phytopathological Society. St Paul (USA).421 pp.

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Registro de Productos Fitosanitarios.
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/ productos-fitosanitarios/fitos.asp

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, guies de Gestió Integrada de Plagues de diversos
cultius fruiters. Disponibles en: https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-
fitosanitarios/guias-gestion-plagas/default.aspx:

Martín, A.; Arribas, G.; Barrios, G. (coords.). 2015. Guía de Gestión Integrada de Plagas. Almendro.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid (España). 169 pp.

Martín, A.; Lozano, C.; Batllori, L. (coords.). 2014. Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de
Pepita. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid (España). 187 pp.

Martín, A.; Lozano, C.; De la Cruz, J.I. (coords.). 2015. Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de
Hueso. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid (España). 189 pp.

Martín, A.; Ramos, J.L.; Rodríguez, M. (coords.). 2014. Guía de Gestión Integrada de Plagas. Uva de
transformación. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid (España). 202 pp.

Martín, A.; Ruiz, M.J. (coords.) 2014.  Guía de Gestión Integrada de Plagas. Olivar. Ministerio de
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid (España). 181 pp.

Montesinos, E.; Melgarejo, P.; Cambra, M.A.; Pinochet, J. 2000. Enfermedades de los frutales de pepita y
hueso. Mundi-Prensa. Madrid (España). 147 pp.

Oerke, E.C.; Gerhards, R.; Menz, G.; Sikora, R.A. (eds.). 2010. Precision Crop Protection - the Challenge and
Use of Heterogeneity. Springer. Netherlands. https://discovery.udl.cat/iii/encore/record/C__Rb1329769.

Smith, I.M.; Dunez, J.; Phillips, D.H.; Lelliot, R.A.; Archer, S.A. 1992. Manual de enfermedades de las
plantas. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid (España). 671 pp.

University of California Statewide Integrated Pest Management Project series of books:

University of California Statewide Integrated Pest Management Project. 1999. Integrated pest
management for apples and pears (2nd ed.) University of California Statewide Integrated Pest Management
Project. Oakland (USA). 231 pp.

University of California Statewide Integrated Pest Management Project. 1999. Integrated pest
management for stone fruits. University of California Statewide Integrated Pest Management Project.
Oakland (USA). 264 pp.

University of California Statewide Integrated Pest Management Project. 2002. Integrated pest
management for almonds (2nd ed.) University of California Statewide Integrated Pest Management Project.
Oakland (USA). 199 pp.

Zhang, Q. (ed.). 2016. Precision Agriculture Technology for crop farming. CRC Press. Boca Raton (USA). 360 pp.
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