X Jornada de l’ametller
Jornada tècnica de referència
LES BORGES BLANQUES, 30 de maig (català) i
31 de maig (castellà)

Presentació
Ja han passat 10 anys des de la primera
jornada de l’ametller organitzada per l’IRTA.
En aquest temps les jornades IRTA s’han
convertit en un referent en aquest àmbit, que
ha contribuït a que aquest cultiu doni un salt
qualitatiu de gran importància.
A partir dels anys 70, l’IRTA va iniciar la
investigació en l’ametller, començant un
programa de millora genètica que s’ha
convertit en un èxit. Uns anys després, la
presentació en públic de les noves varietats
(2007), els nous portaempelts (2012), els
nous models productius (2013) i maneig
agronòmic (2014) han estat la punta de
llança de la investigació del grup de fruits
secs de l’IRTA.
En aquesta jornada volem seguir contribuint
a millorar el sector, transferint i donant a
conèixer tota l’activitat que els especialistes
de l’IRTA estan realitzant tant en l’àmbit de la
millora vegetal com en el de la tecnologia de
cultiu.
En aquesta edició es presentaran els
resultats dels últims assajos de varietats i de
maneig del cultiu. També, s’abordarà el
mercat internacional de l’ametlla i finalment
s’exposarà la problemàtica de noves
malalties en el cultiu com Xylella i els
xancres de la fusta. Per la tarda, es realitzarà
una visita a camp on es podran veure els
assajos en què l’IRTA està treballant a Les
Borges Blanques.
Aquesta jornada forma part de l’activitat de
demostració “Implantació de models d’alta
densitat
en
plantacions
comercials
d’ametller”, operació 01.02.01 del PDR de
Catalunya 2014-2020.

Programa
8.45 h Inici de la jornada i lliurament de la documentació
9.00 h Presentació de la jornada
9.15 h Presentació del projecte demostratiu per la implantació de models
d’alta densitat en plantacions comercials d’ametller
Sra. Marta Maldonado. Tècnica de l’IRTA de Lleida.

9.30 h Comercialització de l’ametlla: Àsia i altres mercats emergents
Sr. Iñigo Vargas. Responsable de projectes. Crisolar.

10.00 h Quina és la varietat d’ametller més resistent a les gelades
primaverals?
Sra. Laura Torguet. Tècnica de l’IRTA de Lleida.

10.30 h Pausa (visita lliure als estands comercials)
11.00 h Xylella fastidiosa, situació i maneig a les Illes Balears
Sr. Andreu Juan. Cap del Servei d’Agricultura. Conselleria d’agricultura de
les Illes Balear (CAID).

11.30 h Es possible produir 4.000 kg de gra/ha? Com millorar els components
del rendiment
Dr. Xavier Miarnau. Especialista de l’IRTA de Lleida.

12.00 h Malalties de la fusta: un problema emergent en l’ametller, diagnosi i
maneig
Dr. Florent Trouillas. Especialista en extensió agrària. Departament de
patologia UCD Davis. USA.

13.15 h Dinar
15.30 h Visita a les parcel·les experimentals
Sr. Ramon Girabet. Tècnic de l’IRTA de Lleida.
Sra. Marta Maldonado. Tècnica de l’IRTA de Lleida.
Dr. Xavier Miarnau. Especialista de l’IRTA de Lleida.
Sra. Laura Torguet. Tècnica de l’IRTA de Lleida.
18.00 h Fi de la jornada

Organització
Lloc de realització
IRTA Finca experimental i Escola Agrària de Les Borges Blanques
Finca La Pujada, Camí de les Verdunes, s/n
25400 - LES BORGES BLANQUES

Col·laboració

Coordenades GPS: X 322.586.22 Y 4.609.581

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s, abans del 25 de maig, a través de
l’IRTA a: https://goo.gl/tiwCsY
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat

Podeu reservar el dinar al Bar Restaurant del Polígon Les Verdunes Tel. 626 75 62 59

180316 / 5,50

