XIII Jornada Nacional de l’avellana

Poda mecànica de l’avellaner.
Noves afectacions de cendrosa
Jornada tècnica en línia
Dimarts 22 de juny de 2021
Presentació

Programa

A les comarques de Tarragona, la poda de
l’avellaner sempre s’ha fet manualment, i
sembla difícil pensar en una poda mecànica
com es realitza en altres països productors
d’avellana. Als EUA i a França, la poda
mecànica és una tècnica utilitzada a les
plantacions adultes per tal de facilitar l’entrada
de llum a les plantacions. Més recentment, a
Itàlia, també s’han començat a podar de
manera
mecanitzada
algunes
de
les
plantacions. A casa nostra, aquesta tècnica es
duu a terme des de fa anys a algunes
plantacions de Girona. En tots els casos, amb
bons resultats.

10.00 h Benvinguda i presentació
Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) a Tarragona.

Aquesta nova manera de podar els avellaners,
s’hauria de veure com una de les tècniques de
conreu a aplicar a les plantacions de Tarragona
per tal d’aconseguir millors produccions i, en
definitiva, fer les plantacions més competitives.
Amb la poda mecànica, la incorporació de la
fusta tallada i descomposta al sòl, contribuirà a
millorar la seva fertilitat.

10.50 h Experiències de poda mecànica a plantacions d’avellaner de Girona
Sr. Pere Arbonès, productor d’avellanes de Girona.

Es presentarà el projecte “Millora de les
tècniques de conreu de l’avellaner, mitjançant
un ús eficient de l’aigua de reg i poda
mecànica”, que ha estat subvencionat a través
de l’operació 16.01.01 (cooperació per a la
innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.
Per finalitzar la jornada, aprofitant aquest punt
de trobada amb el sector, també s’informarà de
les afectacions de cendrosa que s’han produït
durant la primavera en algunes plantacions
d’avellaner.

10.05 h Poda mecànica de l’avellaner a diferents països productors
Sra. Mercè Rovira, investigadora de l’IRTA.
10.30 h Presentació del grup operatiu: “Millora de les tècniques de conreu
de l’avellaner, mitjançant un ús eficient de l’aigua de reg i poda
mecànica”
Sr. Jordi Roig, tècnic de l’ADV COSELVA.

11.10 h Les afectacions de cendrosa a l’avellaner d’aquesta primavera
Sra. Anna Aymamí, tècnica de la secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal
del DACC a Tarragona.
11.30 h Preguntes dels assistents
12.00 h Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç que
trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu
seguir-la

Organització
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

Inscripcions
La jornada es gratuita, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb el Sr. José Antonio Gil Santos
(A/e: jgilsantos@gencat.cat)
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