L’eruga peluda del suro
(Lymantria dispar).
Efectes i tractaments
Jornada tècnica
SANT CELONI, dijous 19 de setembre de 2019

Presentació
L’eruga peluda del suro (Lymantria
dispar), és una espècie autòctona ben
coneguda i molt present als nostres
boscos. Tot i així aquests dos últims
anys la seva població ha patit un fort
augment,
provocant
defoliacions
importants a les suredes i els alzinars
i, fins i tot, afectant a espècies
arbustives com el bruc.
Com es comporta aquesta espècie?
L’augment de la població forma part
del seu cicle? Quins efectes comporta
aquest augment tant a nivell ecològic
com econòmic? Quin seguiment i
tractaments s’estan desenvolupant?
Què cal fer a partir d’ara? Són algunes
de les preguntes que pretén respondre
la present jornada tècnica on, a més
de les ponències explicatives, tindrà
un fort component de debat, tant amb
els ponents com amb altres experts,
administració i representants d’organismes afectats per la plaga.

Organització

Programa
9.15 h Inauguració de la jornada
Il·lm. Sr. Raül Garcia, Alcalde de Sant Celoni.
9.30 h La plaga de L. dispar al Montnegre Corredor 2018-2019. Superfícies,
afectacions, efectes sobre els boscos i impacte econòmics
Sr. Martí Rosell, Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor.
9.45 h Biologia de l’insecte, dinàmica poblacional. Causes de les
erupcions i impactes sobre els boscos
Sr. Constantí Stefanescu, coordinador de l’àrea de recerca en
lepidòpters del Museu de Ciències Naturals de Granollers.
10.00 h La plaga de L. dispar: experiències recollides. Tractaments de la
plaga el 2018 i 2019. Seguiment i propostes de millora
Sr. Jorge Heras, cap de la Secció de Planificació del Servei de Gestió
Forestal, DARP.
Sr. Josep M. Riba, biòleg i assessor fitopatòleg.
10.30 h Pausa
11.00 h Sistemes de detecció i d’alerta de la plaga
Sr. Pep Bau, Universitat de Vic.
11.30 h Taula-debat
Ponents, experts, administració i organismes afectats (CPF, DIBA,
DARP).
Modera: Sr. Juan Luis Abian, gerent del Centre de la Propietat
Forestal.
14.00 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Sala d’Actes de la Rectoria Vella
Passeig de la Rectoria Vella, s/n
08470 - SANT CELONI

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

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Associació de Propietaris del Montnegre i del Corredor clicant aquí, o bé a la
web www.montnegrecorredor.org
L’assistència de la jornada està limitada a 25 participants.
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