Jornada fructícola d’estiu
Jornada tècnica
LA TALLADA D’EMPORDÀ, 7 d’agost de 2018

Presentació
Com cada any, i just abans d’iniciar la
collita de les pomes ‘Gala’, es realitza
la tradicional Jornada tècnica fructícola
d’estiu a l’Estació Experimental
Agrícola Mas Badia.
És un punt de trobada pels tècnics,
fructicultors i també per empreses del
sector de la poma, en una jornada que
es desenvolupa fent un recorregut per
diferents estacions de camp.
En aquesta ocasió s’abordaran dos
punts claus de l’itinerari de producció
de la poma: la poda i l’aclarida, i es
donaran les recomanacions de les
millors varietats de ‘Gala’ així com els
darrers resultats del comportament
dels portaempelts G11 i G41, entre
d’altres.
Com en d’altres edicions, es farà una
demostració de maquinària, que
enguany
estarà
dedicada
al
desherbatge mecànic i es faran
treballar
dues
màquines
especialitzades en el treball del sòl a
l’entrefila dels arbres.
Aquesta jornada forma part de les
activitats de demostració “Eines d’ajut
a la decisió per l’aclarida química en
pomera” i “Gestió de la coberta vegetal
a la línia dels arbres amb maquinària
com a alternativa als herbicides”,
operació
01.02.01
(transferència
tecnològica) del PDR de Catalunya
2014-2020.
Esperem que el programa sigui del
vostre interès i pugui resultar d’utilitat
per a una millor gestió de les
plantacions fructícoles.

Celebrem enguany la XVII edició de la
Organitza
Jornada
Intercomarcal sobre cultius
herbacis, que ha esdevingut jornada
tècnica de referència del sector
productor dels cultius extensius a
Catalunya.
En aquesta edició s’abordaran diferents
temàtiques sobre el comportament en
regadiu de les noves varietats de blat,
ordi, pèsol i colza, així com la utilització i
resultats de l’aplicació de diferents
fungicides en vegetació i a la llavor en
blats i ordis. També es farà especial
èmfasi en els avantatges de la utilització
de llavor certificada.
Com en anteriors edicions, les empreses
del sector presents a la jornada també
tindran ocasió de presentar la seva

Programa
10.00 h Benvinguda i entrega de la documentació
Sr. Joan Bonany, director IRTA Mas Badia.
10.20 h Estació de camp 1: material vegetal
Les millors seleccions de ‘Gala’ i els nous portaempelts de pomera
Sr. Joaquim Carbó, IRTA Mas Badia.
11.00 h Estació de camp 2: tecnologia del cultiu
Evolució dels sistemes de poda per a arbres en paret
Sr. Pere Vilardell, IRTA Mas Badia.
Eines de suport a l’aclarida química de la pomera: models de
predicció fenoclimàtics i mètode Greene
Sr. Joan Bonany, IRTA Mas Badia.
11.40 h Pausa
12.20 h Estació de camp 3: maquinària pel desherbatge
Modera: Sra. Glòria Àvila, IRTA Mas Badia.
Cavadora rotativa
Agrícola Vives SL, Clemens Technologies.
Cultivador de dits
K.U.L.T.
13.00 h Fi de la jornada

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s abans del 31 de juliol a través de:
IRTA - Mas Badia (Tel.: 972 78 02 75 - A/e: anna.alcala@irta.cat)
També us podeu inscriure’s a través del servei de preinscripcions a jornades
PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

Lloc de realització
IRTA–Mas Badia
Estació Experimental Agrícola
17134 - LA TALLADA D’EMPORDÀ

Coordenades GPS:
N 42° 03' 14.5"; E 03° 03' 42.0"

Col·labora

180274 / 2,00

