PROGRAMA
Ações de formação sobre Xylella fastidiosa
a decorrer em 2017
REGIÃO ALENTEJO
As inscrições são gratuitas mas obrigatórias
A seleção será efetuada tendo em consideração a ordem de receção
das fichas de Inscrição que devem ser enviadas à DGAV até ao dia 6
de dezembro de 2017, para o E-mail: formacao.especializada@dgav.pt

OBJETIVOS
Dotar os participantes de conhecimentos sobre a situação actual de Xylella
fastidiosa na UE, hospedeiros, sintomas e vias de transmissão com vista à realização
de prospecções em plantas hospedeiras.
Dotar os participantes de competências no âmbito de colheita e identificação
(triagem) de potenciais vectores de Xylella fastidiosa.
Dotar os participantes de conhecimentos sobre os procedimentos de
colheita/acondicionamento/codificação de amostras em diversos hospedeiros e de
potenciais vectores.
Dotar os participantes de conhecimentos sobre os procedimentos de comunicação e
articulação com as entidades oficiais.
DESTINATÁRIOS
Técnicos das Associações de produtores, responsáveis técnicos de Garden Centres, de
empresas de jardinagem e dos espaços verdes das Câmaras Municipais.
METODOLOGIA
Componente teórica em sala
Componente prática em cenário real em olival e áreas urbanas – locais a indicar pela
DRAP
FORMADORES
- Engª Clara Serra DGAV
- Um formador do INIAV: insetos vetores
- Dois técnicos da DRAP para apoio à componente prática
DATAS E LOCAIS
o Moura (Cooperativa Agrícola) – 13 dezembro
o Elvas (Escola Superior Agrária) – 14 dezembro
o Maximo 22 participantes por sessão
Material que cada participante deve trazer: sacos de plástico, folhas de jornais,
etiquetas autocolantes, tesoura de poda simples ou extensível, frasco com álcool,
canetas à prova de água cor preta.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

DIA

xx/xx/2017

Formador

Teórica
9:30h

DGAV - Clara Serra
DGAV-Enquadramento legislativo
e situação a nível europeu

10:30h

Hospedeiros e vias de transmissão
Sintomatologia

DGAV - Clara Serra

Potenciais vectores de Xylella fastidiosa
Características e épocas de captura
Procedimentos de captura, triagem e
acondicionamento

INIAV – a designar

Prospecção em locais de produção, zonas
públicas e Garden Centres
Procedimento de colheita e registo de
amostras
Acondicionamento e Codificação
Comunicação e articulação com as
entidades oficiais

DGAV - Clara Serra

12:30h

Almoço

14:00h

Prática
- Olivais
- Áreas urbanas

17:30

DGAV - Clara Serra

DGAV - Clara Serra
INIAV – a designar
DRAP – a designar

