Malalties de fusta de la
vinya i dessecació de les
plantes
Jornada tècnica
SANT SADURNÍ D’ANOIA, 14 de febrer de 2019

Presentació
Les malalties de fusta en vinya han
esdevingut un problema que afecta
directament
a
la
productivitat
d'aquestes terres. L'objectiu de la
jornada es tractar i aprofundir
sobre les diferents malalties de la fusta
de la vinya, quines són les seves
característiques principals i els factors
que l'afavoreixen.
Tanmateix també es tractarà la
dessecació de les plantes, quines són
les causes principals de creació de
necrosis i la relació directe que tenen
amb les malalties de fusta.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la Jornada
Sr. Pau Martín, director de l'Escola Agrària de Viticultura i Enologia
Mercè Rossell i Domènech. DARP.
Sr. Joan Reyes, Unitat de Sanitat Vegetal. Estació d’avisos de
Vilafranca del Penedès. DARP.
10.00 h Malalties de fusta de la vinya: la poda en el context del control de
les malalties
Sr. Jordi Luque. IRTA.
10.40 h Característiques del material vegetal en relació a la seva
vulnerabilitat a la sequera i a les malalties
Sra. Felicidad de Herralde. IRTA.
11.30 h Pausa
12.00 h Serveis i experiències de recerca en malalties de fusta
Sr. Carlos Calvo Garrido. VITEC.
12.45 h Taula Rodona
Sr. Jordi Luque, IRTA; Sra. Felicidad de Herralde, IRTA; Sr. Carlos
Calvo, VITEC; Sr. Roc Gramona, director de l’Escola Catalana de Poda
i Sr. Enric Regull, viverista d’Enric Regull, SL.
Modera: Sr. Joan Reyes, Unitat de Sanitat Vegetal. Estació d’avisos de
Vilafranca del Penedès. DARP.
13.30 h Cloenda de la Jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimientació

Lloc de realització
Sala d’actes de l’Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i
Domènech.
Barri Espiells, s/n
08770 SANT SADURNÍ D’ANOIA

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s abans de l’11 de febrer a través del
següent formulari.
Per qualsevol consulta podeu contactar amb el Sr. Pau Martín Escudero.

