Xylella fastidiosa a

l’Empordà: identificació i
mesures de control
Jornada tècnica
VILABERTRAN, dijous 19 d’abril de 2018
2018
Presentació
Des que al 2013 es van declarar els
primers focus de Xylella Fastidiosa en
olivers al sud d’Itàlia, la UE va imposar
controls en el moviment de plantes
però no van impedir que al 2016
apareguessin els símptomes en
plantacions arbòries a les Illes
Balears.
Un inconvenient greu és que aquest
bacteri pot afectar a un conjunt ampli
de plantes: conreus arboris (olivera,
ametllers,
pruneres,
cítrics...),
arbustius (vinya), forestals (alzina) i
ornamentals (baladres, lavandes, etc.)
de la zona mediterrània. Per altra
banda, actualment hi ha definides
unes estrictes mesures de control i
eradicació, que tenen una repercussió
important sobre el sector agrari.
En aquesta jornada es tractarà la
situació de la malaltia, els símptomes
que ocasiona i les mesures de control
i prevenció que estan en marxa per
evitar-ne la seva propagació.

Programa
10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.10 h Presentació de la jornada
Sr. Jordi Serra. Cap de Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal del
DARP a Girona.
10.15 h La situació actual de la malaltia a Europa, Espanya i Catalunya.
Sr. Lluís Vila. Responsable de la Unitat de Sanitat Vegetal del DARP
a Girona.
10.30 h La Xylella Fastidiosa: biologia i simptomatologia de la malaltia
Sr. Jordi Mateu. Tècnic del Servei de Sanitat Vegetal del DARP a
Girona.
11.15 h Pausa
11.30 h Els vectors de transmissió de la Xylella fastidiosa
Sr. Jordi Sabater. Tècnic de l’IRTA.
12.15 h Mesures de control i prevenció de la Xylella fastidiosa a
Catalunya
Sr. Jordi Serra. Cap de Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal del
DARP a Girona.
12.45 h Torn obert de preguntes
13.00 h Cloenda de la jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Centre Cívic de l’Ajuntament.
Edifici Sindicats.
Placeta del Sindicat, 1.
17760 VILABERTRAN

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del formulari
(https://goo.gl/forms/ZJoHIHbgjlFDeQuS2)o per qualsevol consulta us
podeu adreçar al: Sr. Jesús M. Martín Ganado (Tel.: 972 630 123 – A/e:
jmmartin@gencat.cat ).

Ajuntament de
Vilabertran

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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