Jornada fructícola
d’estiu
Jornada tècnica
La Tallada d’Empordà, dijous 4 d’agost de 2022

Presentació
L’objectiu principal d’aquesta jornada és
donar resposta als reptes del sector

fructícola especialment pel cultiu de
pomera. En aquesta edició es presentaran
els resultats de la recerca en relació a
material vegetal de varietats de pomes i
portaempelts. S’abordaran aspectes
tecnològics i innovacions referents a la
sanitat, a la gestió de la coberta vegetal i,
en el marc de la digitalització, es
presentaran solucions tecnològiques.
Part de la informació que es presenta en
aquesta jornada s’ha obtingut amb els
ajuts de les activitats demostratives
“Demo Clons Gala” i “Demo Portaempelts
de pomera” (Operació 01.02.01 de
Transferència Tecnològica del PDR de
Catalunya 2014-2020) i del Grup Operatiu
“Racionalització de l’ús de fitosanitaris en
el control de l’Alternaria en pomera
mitjançant models de predicció de risc i
tècniques de maneig del cultiu” (Operació
16.01.01 de Cooperació per la Innovació
del Programa de Desenvolupament Rural
de Catalunya 2014-2020).

Lloc de realització

Programa
9.00 h

Benvinguda i inscripcions

9.15 h

Presentació de la Jornada

9.30 h

Recorregut per les estacions de camp:
 Portaempelts per replantació / Nous portaempelts
Srs. Jaume Lordan i Joaquim Carbó, IRTA.
 Desherbatge mecànic, noves aproximacions
Sra. Glòria Àvila i Sr. Pere Vilardell, IRTA.


Halyomorpha halys
Sra. Adriana Escudero, IRTA.



Glomerella i Alternaria. Malalties d’estiu. Estratègies
Srs. Pere Vilardell i Jordi Cabrefiga, IRTA.

10.30 h

Pausa

11.00 h

Recorregut per les estacions de camp:
 Nous clons de Gala i com collir-les
Srs. Joaquim Carbó i Jaume Lordan, IRTA.
 FruitSpec: Seguiment de calibres de la fruita
 UPL/Pixofarm: Eina per la mesura del calibre i compteig

de fruits
 AMP/WAATIC: Aplicació variable de fitosanitaris

12.20 h

Fi de la jornada

La visita a totes les estacions es farà de forma guiada i en grups reduïts.
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Organització

Inscripcions
Col·laboració
A través del següent enllaç: Inscripcions
Per a més informació: IRTA
A/e: javier.tobal@irta.cat
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