Jornada monogràfica de Tardor

El castanyer i els efectes
del canvi climàtic
Jornada de camp
COLL DE REVELL, dimecres 22 d’octubre de 2014

Presentació
La gestió del castanyer necessita del
coneixement i de l’experiència dels diferents
factors que intervenen en el desenvolupament
d’aquesta espècie per a planificar el futur i
preveure els nivells i intensitats de les
possibles afectacions fins a l’assoliment dels
objectius de la massa. En el cas del castanyer,
és fonamental conèixer què s’ha fet i què es
farà per combatre les diferents plagues i
malures que l’afecten avui en dia i de com
evolucionarà la massa i l’afectació amb el pas
dels anys. Per aquest motiu, es presentaran
els resultats de prop de nou anys de lluita
contra el xancre (Cryphonectria parasitica), els
estudis preliminars per detectar l’agent
causant del roig del castanyer i les propostes
de mesures de lluita contra la vespeta
(Dryocosmus kuriphilus). Pel que fa a la
producció de fruit, es presentaran els estudis
per a la determinació de les varietats
genètiques i de qualitat de la castanya.
Addicionalment, en un context de canvi
climàtic, la gestió forestal necessita del suport
d’eines com el programa BIOCLIMSOL per a
la presa de decisions sobre el terreny.
Aquesta eina informàtica desenvolupada per
l’Institut
de
Desenvolupament
Forestal
(França) ajuda al gestor forestal a identificar la
idoneïtat de l’espècie forestal en una
determinada estació tot i tenint en compte els
possibles canvis de les condicions climàtiques
que poden esdevenir en els propers anys.

Organització

Programa
8.30 h Inscripcions i desplaçament a les parcel·les
9.00 h Benvinguda i Presentació de la Jornada
Sr. Josep M. Tusell i Armengol, Consorci Forestal de Catalunya.
9.15 h Resultats del programa de control biològic del xancre del
castanyer (Cryphonectria parasitica)
Presentació dels estudis preliminars per a la determinació
de l’agent causal del roig del castanyer
Sr. Carlos Colinas, investigador del CTFC i professor UdL.
Sra. Mireia Gómez, tècnica del CTFC.
10.45 h Presentació del programa BIOCLIMSOL (Institut pel
Desenvolupament Forestal)
Sr. Bruno Mariton, Centre Regional de la Propietat (França).
Sr. Jean Baptiste Daubree, Departament de Sanitat Forestal
(França).
12.15 h Seguiment i mesures de control de la vespeta del castanyer
(Dryocosmus kuriphilus)
Sr. Jorge Heras, DAAM.
Sr. Antoni Torrell, DAAM.
13.00 h Selecció de Castanea sativa per a producció de castanya al
Montseny
Sra. Dolors Garcia, IRTA.
14.00 h Cloenda de la Jornada
14.30 h Dinar

Lloc de trobada
Restaurant Coll de Revell (Arbúcies)
Sortida 202 Eix Transversal (C-25)

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Consorci Forestal de Catalunya
(Tel.: 972 842 708 – A/e: consorci@forestal.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a
jornades del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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