El control eficient de l’ull
de gall o “repilo” de
l’olivera
Jornada tècnica
VILAJUÏGA, dimecres 26 de febrer de 2020

Presentació

Programa

L’ull de gall o repilo és, sens dubte, el
conjunt de les malalties més habituals
i més difoses en el conreu de l’olivera
a l’Empordà.
El “repilo” agrupa a una sèrie o conjunt
de malalties causades per fongs
paràsits amb una simptomatologia
molt
similar
i
que
afecten
principalment al sistema foliar.
Els danys es tradueixen en una
disminució de la producció i un
debilitament de l’arbre, que pot ser la
porta d’entada o l’atac d’altre paràsits
de l’olivera.
Per tot això, des del DARP a Girona i
el recolzament de la DO Oli de
l’Empordà, s’ha organitzat aquesta
jornada monogràfica per conèixer
millor aquet problema sanitari i ajustar
l’estratègia de control, i així obtenir un
increment en la rendibilitat d’aquest
conreu.

9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la jornada
Sr. Jordi Serra, cap de la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal de
Girona.
10.00 h Situació de la malaltia a l’Empordà i evolució en els propers
anys. El paper de les ADV en la lluita i prevenció de l’ull de gall
a l’Empordà
Sra. Maria Àngels Casanovas, ADV Vinyaters de Pau.
10.30 h Principals malalties en l’olivera. Origen, símptomes, diagnòstic
i danys dels “repilos” o ull de gall
Sr. Antonio Trapero Casas, catedràtic de Patologia Vegetal,
Departament d’Agronomia, Universidad de Córdoba.
11.30 h Pausa-cafè
12.00 h Mètodes i estratègies de control del repilo
Sr. Antonio Trapero. Catedràtic en la Universitat de Córdoba
12.45 h El conreu ecològic i les malalties fúngiques de l’olivera
Sr. Jordi Mateu Pozuelo, secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal dels
Serveis Territorials a Girona del DARP.
13.15 h Torn obert de preguntes

Organització

13.30 h Cloenda de la jornada

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Centre Cívic de Vilajuïga
Plaça Onze de setembre, s/n

Col·laboració

17493 – VILAJUÏGA
https://goo.gl/maps/UBzStetqvb7rdBDA8

Ajuntament de
Vilajuïga

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del següent enllaç:
https://forms.gle/twgMShFMu8j3FYjx8

@ruralcat

També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació, us podeu adreçar al Sr. Jesús M. Martín Ganado
(Tel.: 972 630 123 – A/e: jmmartin@gencat.cat)
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