147a Fira de Sant Josep

InnoEspai. Innovacions
tècniques en agricultura
Jornada tècnica
MOLLERUSSA, dilluns 18 de març de 2019

Presentació
En aquesta nova edició del InnoEspai en
el marc de la Fira de Sant Josep de
Mollerussa, el programa compta amb
dues xerrades sobre l’aclarida química en
pomera. Dos reconeguts investigadors de
l’IRTA exposaran les bases per un òptima
aclarida química i proporcionaran eines
per a la presa de decisions en el moment
de l’aclarida.
Com a novetats sectorials, la jornada
comptarà
amb
dues
propostes
tecnològiques centrades en l’àmbit de la
digitalització de la producció fructícola
que contribuiran a la competitivitat del
sector. D’una banda, es presenta un
sistema per estimar la producció i el
calibre de la collita en camp basada en
anàlisi d’imatge i intel·ligència artificial.
Igualment
es
presenta
l’aplicació
guanyadora del darrer concurs Ruralapps
del DARP. Aquesta aplicació, amb unes
senzilles adaptacions en els sistemes
hidràulics, permet convertir qualsevol
atomitzador en un aparell “intel·ligent”
que optimitzarà l’eficiència de l’aplicació.
Aquesta jornada forma part de les activitats
de demostració del projecte FITOGEST
(Projecte demostratiu de l’itinerari tècnic per
una correcta gestió dels productes
fitosanitaris en fruiters) i ‘Eines d’ajuda a la
decisió de l’aclarida química de la pomera’
corresponents a l’operació 01.02.01 del
PDR de Catalunya 2014-2020.

Organització

Programa
16.00 h Inauguració de la jornada
16.05 h Bases per a l’optimització de l’aclarida química en pomera
Dr. Jaume Lordan, investigador del programa de Fructicultura, l’IRTALleida.
16.30 h Eines d’ajut a la decisió per l’aclarida química en pomera.
Experiències i resultats darreres campanyes
Sra. Glòria Avila, investigadora del programa de Fructicultura, l’IRTAMas Badia.
17.00 h Pausa
17.30 h Agerpix, intel·ligència artificial al servei de la fructicultura
Sr. David Francés, CEO Agerpix.
18.00 h Waatic, aplicació intel·ligent de productes fitosanitaris
Sr. Xavier Blasco, director d’ I+D d’Estel, SL.
18.30 h Fi de la Jornada

Lloc de realització
Sala d'Actes de l'Espai Cultural dels Canals d'Urgell
Avinguda de Jaume I, 1A
25230 - MOLLERUSSA

Inscripcions
Col·laboració

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del següent enllaç:
INSCRIPCIÓ_JORNADA
Per a més informació, podeu contactar amb l’IRTA – Estació Experimental de
Lleida (Tel. :973 702 579)

@ruralcat
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