La planta forestal per a
reforestacions i/o plantacions
productives
Jornada tècnica
SANT FELIU DE BUIXALLEU, dimecres 30 de
maig de 2018
Presentació
Actualment, l’abastiment de material
forestal de reproducció (MFR) per a
repoblacions i/o plantacions productives,
ha de passar per l’ús de materials de
procedència desconeguda, amb baixa
similitud ecològica, d’origen ornamental o
al·lòcton, i amb garanties de rendiment
forestal escàs. Davant d’aquesta situació
les iniciatives dels decisors i/o silvicultors
s’acaben per la via ràpida utilitzant
aquests materials, o simplement, escollint
altres espècies o cultius menys adients a
nivell ecològic i productiu.
La disponibilitat de MFR representa sovint
un coll d’ampolla important a l’hora de fer
front a les necessitats de conservació,
reforestació i plantació d’àrees de la regió
mediterrània. L’escassetat de MFR ben
caracteritzat afecta a la garantia
qualitativa del planter especialment en
termes de coneixement d’adaptació
ecològica i de rendiment productiu.
Així doncs, les noves necessitats de
producció de planta forestal, lligades al
seu origen i qualitat genètica, i la
conservació en el sentit ampli, fan que
calgui potenciar, promoure i millorar el
material forestal a emprar en les
actuacions forestals.

Organització
Forestal Catalana, SA

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la jornada
Sr. Gabriel Esquius. Conseller delegat de Forestal Catalana.
9.30 h Els Materials Forestals de Reproducció
Sra. Laura Ros. Àrea de Planters de Forestal Catalana.
10.15 h La producció de planta forestal per a reforestacions
Sr. Miquel Segarra. Àrea de Planters de Forestal Catalana.
11.00 h Pausa - cafè
11.30 h Programa de millora genètica. Planta per a plantacions
productives
Dra. Neus Aletà. Programa de Fructicultura de l’IRTA.
12.15 h Visita a les instal·lacions del Planter Central de Forestal
Catalana
13.30 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Planter Central de Forestal Catalana
Partida les Brugueres s/n
17451 SANT FELIU DE BUIXALLEU (Selva)

mapa

Col·laboració
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta, limitada a 25 persones que s’atendran per rigorós
ordre de inscripció. Podeu inscriure-us a través del Departament de RRHH
de Forestal Catalana:
http://forestalcatalana.gencat.cat/ca/serveis-tramits/jornades-tecniques/
Tel: 93 411 09 26 - A/e: formacio.forestalcatalana@gencat.cat
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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