Xylella fastidiosa: què en

sabem?
Europa,
símptomes de la
Jornada tècnica
LES BORGES BLANQUES,
dimarts 14 de maig
malaltia
i mecanismes
de
de 2019
control
Presentació
La Xylella fastidiosa és un bacteri que
provoca vàries malalties d’importància
econòmica en molts cultius llenyosos,
entre ells, l’olivera i l’ametller.
La seva principal àrea de distribució és
al continent americà. L’any 2013 es va
detectar per primera vegada a Europa,
al sud d’Itàlia, i en els darrers cinc
anys se n’han trobat nous focus a
França, Còrcega, les Illes Balears,
Alacant, Madrid, Almeria i Portugal.
La seva elevada capacitat de dispersió
i el seu potencial d’infecció a gran
quantitat
d’espècies
vegetals
cultivades ha disparat totes les
alarmes al nostre país.
Aquesta jornada vol explicar què és
aquest organisme, la situació actual a
Europa i les repercussions derivades
d’una hipotètica detecció del bacteri a
la província de Lleida.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
15.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
15.15 h Presentació de la jornada
Sr. Ramon Baró Cerqueda, director de l’Escola Agrària de Les
Borges Blanques.
15.30 h Xylella fastidiosa: organisme causal. Descripció del bacteri i
simptomatologia. Situació actual a Europa. Mesures preventives
Sr. Jaume Almacellas Gort, cap del Laboratori de Sanitat Vegetal del
DARP.
17.00 h Pausa
17.30 h Cas pràctic. Simulació d’un hipotètic focus a Lleida: actuacions
i repercussions
Sr. Aniol Vilalta Redó, secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal dels ST
del DARP a Lleida.
19.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Ramon Baró Cerqueda, director de l’Escola Agrària de Les
Borges Blanques.

Lloc de realització
Escola Agrària de Les Borges Blanques
Finca La Pujada, s/n
25400 - LES BORGES BLANQUES

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
l’Escola Agrària de Les Borges Blanques
(Tel.: 973 143 169 - A/e: bjunyent@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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1234
190624
1234/ /3,00
/ 3,00
3,00

