Presentació

En els cultius són conegudes des de fa molts anys algunes malalties provocades per bacteris com
la Tuberculosi de l’olivera, les pseudomones en els perers i altres espècies, les taques i pansiments
dels tomàquets, o l’Agrobactèrium de les arrels i del coll de les plantes llenyoses. Ara cal afegir a
la llista les afectacions provocades per bactèries que provenen d’altres zones de conreu i que en
molts casos constitueixen les anomenades malalties de quarantena: les diferents Xanthomones,
especialment les que afecten ametllers i fruiters de pinyol, la Xylella fastidiosa, detectada en
vinyes, cítrics i oliveres, o la Pseudomona syringae pv Actinidiae que parasita els kiwis.
Com que ja no es tracta de malalties ocasionals sinó d’un important grup de paràsits sobre els
quals no existeixen substàncies específiques anti-bacterianes (no es poden usar antibiòtics en
agricultura) i en els quals la part més important de control es redueix a normes reguladores dels
moviments dels productes vegetals i a models de prevenció, hem pensat dedicar una jornada a
revisar la situació d’aquest grup d’enemics dels vegetals.
Comptarem amb un escollit grup d’especialistes en el tema que ens proveïran d’informació
sobre els aspectes més rellevants de la biologia, dels models predictius i de les possibilitats
de diagnòstic i control. Esperem oferir una síntesi pràctica de coneixements per a tots aquells
tècnics i assessors que s’enfronten a aquestes problemàtiques.

PROGRAMA

08.30 Rebuda i lliurament de la documentació
09.00 Inauguració de la jornada. Sra. Teresa Masjuan Mateu, Directora General d’Agricultura i

Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
09.30 Les bacteriosis en fruiters. Situació a Fruits de Ponent. Sr. Jordi Quílez Vinyals, Tècnic de

Fruits de Ponent.
10.15 Bacteris fitopatògens: descripció, simptomatologia i diagnosi. Sr. Jaume Almacelles Gort,

Cap del Laboratori d’Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya.
11.00 Pausa-Cafè
11.30 Prevenció i control de les malalties causades per bacteris. Sr. Emili Montesinos Seguí,

catedràtic de Producció Vegetal de la Universitat de Girona.
12.15 Com s’actua en altres països de la Unió Europea. El cas italià. Sr. Giovanni Martelli, professor

emèrit de Patologia Vegetal a la Universitat de Bari.
13.00 Regulació Administrativa. Sr. Jordi Giné Ribó, Cap del Servei de Sanitat Vegetal del DARP.
14.00 Bacteriosi en fruiters: incidències, experiències i actuacions. Sr. Javier Lozano Soria, tècnic

de camp de Interlazaro SL.
15.00 Cloenda de la jornada i Dinar.
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