IV Jornada de les Guilleries: Aigua i Territori

Gestió sostenible de noves
plagues (o no tan noves) a
l’entorn periurbà
Jornada tècnica
SANT HILARI SACALM, 27 de febrer de 2020
Presentació

Programa

En el marc de l’Any internacional de la
sanitat vegetal, aquesta jornada tracta
el tema de les plagues a l’entorn de
les poblacions.

10.00 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Joan Ramon Veciana, alcalde de Sant Hilari Sacalm.

S’hi comentarà la dinàmica de
diverses plagues (l’eruga del boix,
Xylella, Halyomorpha halys, la vespa
asiàtica) i s’apuntaran les solucions
menys agressives i més sostenibles.

10.15 h Dinàmica de poblacions de plagues invasores: el cas de les
papallones
Sr. Albert Palou, Centre Tecnològic BETA, Universitat de VicUniversitat Central de Catalunya.

Aquesta sessió s'adreça especialment
a propietaris, gestors forestals i tècnics
municipals.

10.45 h La distribució de les espècies exòtiques invasores i el
desenvolupament de nous enfocaments per a la seva gestió
Sra. Isabel Pujadas, Servei de Sanitat Vegetal, DARP.

9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació

11.15 h Pausa - cafè

Organització

11.30 h El control de la processionària del pi i l’eruga defoliadora de
l’alzina: calen tractaments sanitaris o també poden ser efectius
canvis en la gestió silvícola?
Sr. Jorge Heras, Servei de Sanitat Vegetal, DARP.
12.00 h Gestió integrada i avaluació d’eines de control de la papallona
del boix
Sr. Jordi Senmartí, Control sostenible de plagues, Senplag.
12.30 h Noves propostes de lluita sostenible contra noves plagues: la
vespa asiàtica
Sr. Roger Vila, Bionet.
13.00 h Debat amb la participació dels ponents
14.00 h Cloenda de la jornada

Col·laboració

Lloc de realització
Centre Aqua
Polígon Industrial Mas Garriga, s/n
17403 - SANT HILARI SACALM

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació, us podeu adreçar a la Càtedra de l’Aigua, Natura i
Benestar: catedraaqua@santhilari.cat

