XXV Congresso da Sociedade Chilena de Fitopatologia
XIX Congresso Latino-Americano de Fitopatologia
LVII Reunião da APS Divisão Caribenha

Evento imperdível que reúne os protagonistas mais importantes da
Fitopatologia nacional e internacional

O Instituto de Investigações Agropecuárias (INIA) e as Faculdades de Agronomia e Ciências
Florestais da Universidade de Concepción, convida você para participar do 25º Congresso
da Sociedade Chilena de Fitopatologia, 19º Congresso Latino-Americano de Fitopatologia
e 57º Reunião da Divisão Caribenha da Sociedade Americana de Fitopatologia (APS), a ser
realizada nos dias 02 a 05 de Outubro de 2017 no Centro de Eventos Termas de Chillán,
região do Biobio, Chile.
Este evento trará pesquisadores de renome do Chile e do exterior, e é destinado a
profissionais, empresas, estudantes, agricultores e extensionistas interessados em
adquirir os conhecimentos mais recentes na área da Patologia Vegetal.

Áreas temáticas










Fitopatologia agrícola e florestal
Micologia, Bacteriologia, Virologia e Nematologia vegetal
Novas patologias de plantas
Epidemiologia
Controle químico, biológico, físico e cultural
Novos fungicidas e estratégias de uso
Manejo integrado de doenças
Novas ferramentas de diagnóstico
Fitopatógenos invasores

Reserve a data (02 - 05 de outubro de 2017) e faça parte das diversas
atividades relacionadas com o Congresso e Fitopatologia.
• Palestras de especialistas internacionais
• Cursos de temas atuais
• Apresentações orais
• Poster
• Exposição de Empresas
• Atividades ao ar livre
• Cocktail de boas vindas
• Jantar dançante
• Ambiente de montanha agradável
A primeira semana de outubro é a época ideal para visitar o complexo turístico Termas de
Chillán. O início da primavera, com um clima moderado e a presença remanescente da
neve do inverno, cria a atmosfera perfeita para se desligar do trabalho diario e interagir
com colegas e amigos interessados pela Fitopatologia. Não se esqueça de relaxar no final
do dia em uma piscina termal ao ar livre ou em ambiente interno protegido.
Periodicamente revise o site: www.congresofitopatologia.com e consulte sobre:
• Programa do Congresso
• Inscrições para o Congresso e cursos
• Expositores
• Envio de trabalhos
• Patrocinadores
• Acomodações
• Contatos
• Atividades ao ar livre
Contato: Jimena De La Hoz / jdelahoz@inia.cl / 56 42 2206773.

