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comarques

medi ambient boscos

Assagen amb aus mètodes
contra la processionària
Predadors com els muricecs que ajuden a reduir la plaga ||
Els tractaments aeris segueixen sent els més eficaços
departament d’agricultura

redacció

❘ lleida ❘ El departament d’Agricultura assaja en diverses parcel·les mètodes alternatius de
control de la processionària del
pi en boscos catalans. En concret, els controladors naturals
com ocells insectívors o muricecs. Agricultura ha iniciat un
treball per analitzar com afavorir la població d’aquest tipus de
predadors.
Es proven en parcel·les d’assaig per analitzar i comparar
els efectes d’incrementar les poblacions d’aus i muricecs. En un
primer pas s’instal·laran caixes
niu i caixes refugi i s’analitzaran
els seus efectes tant en l’increment d’aquestes espècies com
en la disminució de processionària. S’estudiaran les mesures
silvícoles orientades al fet que
les pinedes siguin més resistents
a la plaga.
Els controladors naturals més
eficaços són uns insectes que
actuen com a parasitoides dels
ous de la processionària. No

Imatge d’arxiu d’una avioneta fumigant al Solsonès.

obstant, els tractaments aeris
continuen sent l’únic mètode
eficaç a gran escala per reduir
la plaga de processionària, utilitzant una substància biològica
compatible amb l’agricultura
ecològica.
A les comarques de Lleida,
la tardor passada es va por-

tar a terme un tractament aeri
(amb una avió i un helicòpter)
al Jussà, Alt Urgell, Noguera i
Solsonès en una superfície total
de 9.200 hectàrees.
Precisament, la Generalitat
ha tret a concurs un nou tractament aeri per als boscos catalans per 96.000 euros.

municipis mobilitat
esmeralda farnell

El nou vial de la zona SUD-1 ahir en el moment de la inauguració.

Rosselló estrena
una plaça i el
vial d’Al-kanis
❘ rosselló ❘ Rosselló va estrenar
ahir la remodelació de la plaça
de l’Aviador, l’obertura d’un nou
vial a la zona SUD-1, que permet descongestionar el trànsit
de vehicles del centre, i la pavimentació del camí d’Al-Kanis.
El president de la Diputació,
Joan Reñé, va presidir l’acte
acompanyat de l’alcalde, Josep Abad. La plaça ha comptat
amb una subvenció de més de
30.000 euros de l’ens provincial
i 34.000 més han estat finançats pel consistori. S’ha habilitat
una àrea infantil i s’ha restaurat
una antiga font que suma més de
trenta anys sense brollar.
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