Les malalties de la fusta
en vinyes joves
Jornada tècnica
BATEA, dimarts 22 d’octubre de 2019

Presentació
En els últims anys s’ha detectat una
determinada incidència de malalties
de fusta en vinyes joves causades per
fongs fitopatògens a la comarca de la
Terra Alta.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Jordi Giné, cap del Servei de Sanitat Vegetal del DARP.

Des del DARP s’estan duent a terme
diferents línies d’actuacions, com ara
mostrejos de sòl, anàlisis de plançons,
mostrejos de vinya jove afectada,...
per poder determinar la causa
d’aquesta incidència i poder prevenirne els símptomes.

10.15 h Resultats del mostreig de sòls
Sra. Carmen Herrero, Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la
Producció Agrària del DARP.

En aquesta jornada de transferència
s’exposaran aquestes actuacions i
s’explicaran els darrers avenços en el
coneixement d’aquestes malalties en
els camps específics de la biologia,
l’epidemiologia i el desenvolupament
de mètodes de control.

11.15 h. Pausa-cafè

10.45 h Estudi fitopatològic i fisiològic de plantacions joves de vinya
afectades per decandiment a Batea
Sr. Jordi Luque i Sra. Feli De Herralde, IRTA.

11.45 h Seguiment actuacions del DARP en malalties de fongs de fusta a
la Terra Alta
Sr. Teresa Julià, tècnica de la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal
dels Serveis Territorials del DARP a les Terres de l’Ebre.
Sr. Jordi Giné, cap del Servei de Sanitat Vegetal del DARP.
12.30 h Taula rodona
Sr. Jordi Luque, IRTA; Sra. Feli DeHerralde, IRTA; Sra. Carmen
Herrero, DARP, Sra. Teresa Julià, DARP, Sr. Jordi Giné, DARP i Sr.
Marc Paladella, responsable de la vinya i el vi a la Terra Alta d’Unió de
Pagesos
13.00 h Cloenda de la jornada

Organització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Ajuntament de Batea

Lloc de realització
Sala de Serveis d’Agricultura de Batea
C/ Major, 27
43786 BATEA

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de l’Oficina Comarcal del
DARP a la Terra Alta: atalta.daam@gencat.cat
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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