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Berlín va ser la ciutat 
d’acollida i promotora 
d’aquest interessant 
simposi pel món de la 
jardineria, organitzat pel 
Centre Federal  
d’Investigació Biològica , 
el Ministeri de 
Desenvolupament Urbà, 
Servei de Protecció 
Vegetal i la Universitat de 
Ciències Aplicades de 
Berlín. Va ser una trobada 
realment internacional, 
amb la presència de més 
d’una vintena de països, 
des de  els nostres veïns 
italians, passant per 
Àustria, Bèlgica, Holanda, 
Dinamarca, saltant cap al 
Regne Unit, Noruega, 
Eslovàquia, Eslovènia, 
Hongria, Ucraïna, 
Bielorússia, Sèrbia, 
Croàcia, Grècia, i fins a 
Rússia, Estats Units, 
Canadà, Austràlia o 
Nigèria. 

Jardineria Moix, S.L hi va 
ser present, junt amb 
d’altres col·legues de la 
Universitat de Lleida, 
Ajuntament de Lleida i  
Instituto Madrileño de 
Investigación Agraria.  

Allà vàrem poder constatar 
la importància de mantenir 

contacte i bescanviar 
impressions i experiències 
amb els professionals 
d’altres països, observant 
les diverses maneres 
d’afrontar uns problemes 
més o menys diversos, 
però amb un objectiu 
sempre comú: el 
manteniment d’un bon 
estat fitosanitari de la 
vegetació que ens envolta. 

Per tal d’aconseguir 
aquest objectiu el simposi 
va comptar amb un 
programa de més d’una 
seixantena de 
comunicacions, tot i que 
finalment n’hi va haver 
algunes que van fallar (a 
causa de problemes amb 
els visats del 
comunicants). 

 

 

 

 

 

 

El programa es va 
organitzar amb set 
sessions que ens van 
aportar un més que 
acceptable resum dels 
diversos tipus de 
problemes amb què ens 

podem trobar en la gestió 
del verd urbà  pel que fa a 
temes fitosanitaris i 
possibles actuacions per 
afrontar-los. 

La 1a sessió va estar 
dedicada a l’Ecologia i 
diversitat urbanes, i 
destacarem les 
comunicacions referents a 
espècies invasores en 
l’entorn urbà, a la 
importància dels espais 
privats dintre de les ciutats 
i la influència dels  seus 
problemes fitosanitaris 
sobre  la salut dels 
vegetals dels espais 
públics. 

La segona sessió es va 
dedicar als Factors 
Biòtics causants de 
malalties en entorn urbà. 
En aquesta sessió vàrem 
retrobar el problema que 
el Doctor Pavel Svihra ens 
va exposar a l’Escola 
Superior d’Agricultura de 
Barcelona el passat mes 
de març sobre la mort 
sobtada del roure. En 
aquest cas va ser un 
col·lega alemany qui ens 
tornà a parlar de  
Phytophthora ramorum. 
També a destacar dins 
d’aquesta sessió l’apartat 
especial sobre Cameraria 
ohridella, lepidòpter fam. 
gracillariidae, que va tenir 
gran importància durant tot 
el simposi a causa dels 
espectaculars efectes que 
aquest minador de fulla 
està produint en els 
castanyers d’índies 
(Aesculus 
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hippocastannum). 
Efectivament, als carrers 
de Berlín eren fàcilment 
apreciables els efectes de 
l’atac sever d’aquest 
organisme que, tot i que 
encara no ha arribat al 
nostre país, ja ha 
conquerit la major part del 
territori europeu. 

La tercera sessió va girar 
entorn els Factors 
Abiòtics causants de 
malalties en entorn urbà, 
amb esment a problemes 
causats per la insolació 
rebuda pels troncs 
d’arbres joves, 
inundacions i vents entre 
d’altres. 

La quarta sessió va tractar 
sobre Procediments de 
diagnosi i monitoreig, 
molt centrada en temes 
d’estabilitat dels arbres i 
per tant en el sistema 
radicular. 

La cinquena sessió es va 
dedicar a la Biologia i 
cura de l’arbrat. 

La sisena sessió ens va 
proposar diverses 
alternatives per al Control 
de males herbes en 
ciutat, amb presentació 
de novetats com ara 
l’aplicació de sabons a 
altes temperatures. 

La setena sessió va 
recollir aquelles 
comunicacions referents a 
Factors d’Impacte en 
entorns urbans, d’entre 
els quals en destacarem 

un dedicat a l’aplicació de 
sals als carrers durant les 
nevades. Important tenir-lo 
en compte per donar un 
toc d’alarma pels efectes 
que pot tenir a posteriori 
aquesta pràctica. 

La vuitena i darrera sessió 
va versar sobre els 
Conceptes de l’IPM 
(Integrated Pest 
Management), on un cop 
més es va destacar la 
importància d’un control 
integrat de plagues que 
ampliï el ventall de 
possibilitats de lluita i 
tingui en compte aspectes 
diversos; en aquest sentit 
es va donar una certa 
rellevància a la utilització 
de micorrices. 

 

 

Renate Künast, Ministra 
d’Agricultura d’Alemanya, 
durant la Obertura Oficial del 
Simposi 

 

Durant el simposi també 
vàrem gaudir d’una 
notable exposició de 

pósters (més d’una 
cinquantena amb temps 
programat per comentar 
les exposicions amb 
autors i assistents), i d’una 
impressionant i 
extraordinària sessió de 
projeccions amb títol 
(“Aphids and their natural 
enemies” i “Biology of 
Cameraria ohridella – The 
HAM-CAM-Project”). No 
vull deixar de destacar la 
primera projecció, Els 
àfids i els seus enemics 
naturals, filmada i encara 
sense enregistrament de 
veu que va ser 
simultàniament comentada 
per l’autor. Realment 
pedagògica i esplèndida. 

 

Vª Patricia Satué Gracia 
Eng. Tècnica Agrícola 
Eng. Sup. De Forests 
JARDINERIA MOIX, S.L. 


