XXXVII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera

Sanitat forestal en pinedes:
fongs i escolítids, un binomi
letal
Jornada tècnica en línia
Dijous 24 de setembre de 2020
Presentació
La XXXVII edició de les Jornades
Tècniques Silvícoles Emili Garolera es
presenten aquest any en un format “en
línia” degut a la situació sanitària.
En aquesta segona jornada es parlarà
sobre l’aparició de malalties als
boscos de Catalunya a causa del
canvi climàtic. Un dels casos més
paradigmàtics d’aquest increment són
les defoliacions causades per fongs
com
ara
Diplodia
sapinea
o
Dothistroma sp. El primer fong es veu
molt afavorit per tempestes de pedra.
El segon per condicions d’humitat
elevades.
En aquesta jornada es parlarà dels
boscos afectats per aquestes dues
malalties. S’explicarà quina ha estat
l’evolució dels arbres afectats i quins
tractaments silvícoles es recomanen
per davant d’una defoliació. Les
defoliacions debiliten els arbres i els
fan susceptibles a atacs d’escolítids.
Es parlarà
de la interacció entre
insectes i patògens. També serà una
bona oportunitat per a parlar d’altres
malalties i plagues que estan o tenen
el potencial d’afectar les pinedes de
Catalunya com ara Heterobasidion
annosum o la processionària.

Organització

Programa
9.30 h Benvinguda i explicació del funcionament de la jornada
9.35 h Introducció dels problemes de sanitat forestal a Catalunya
- El cas de la Diplodia sapinea
- El cas de la Dosthistroma sp.
Sr. Jonàs Oliva, Investigador UdL.
10.15 h El cas concret de Sant Quirze de Besora i Oristà
Sr. Ramon Riera, Enginyer de Forest, Diputació de Barcelona.
10.40 h El seguiment de la sanitat forestal a Catalunya
Sr. Jorge Heras, Enginyer de Forest, Servei de Gestió Forestal de la
Generalitat de Catalunya.
11.00 h Torn obert de preguntes i cloenda

Aquesta jornada es realitzarà en línia.
Si esteu interessats en seguir les seves explicacions us podeu inscriure
mitjançant l’enllaç que figura a l’apartat d’inscripcions d’aquest programa.
Uns dies abans de la sessió ens posarem en contacte amb vosaltres per
enviar-vos l’enllaç de l’aula virtual des d’on podreu seguir la formació.

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb el Consorci Forestal:
Sra. Margarita Rovira (A/e: consorci@forestal.cat)

Col·laboració

@ruralcat
@cfcatalunya
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