La poda d’ametllers en
regadiu
Jornada de camp
VILAGRASSA, dijous 14 de febrer de 2019

Presentació
Amb la forta introducció de l’ametller
en regadiu, es fa necessari donar a
conèixer aquelles pautes que són
diferents de la poda tradicional en un
ametller de secà. L’IRTA, i en concret
l’especialista que ens acompanyarà en
aquesta edició, coneix bé a través
d’anys d’experimentació i maneig del
conreu, quines són les pràctiques de
poda més adients per a l’ametller de
regadiu i, en concret, per cada una de
les diferents varietats plantades.
Algunes cases comercials presentaran
productes relacionats amb la poda,
com tisores amb bateria i plataformes
elevadores i com a novetat d’enguany,
també s’hi presentaran equips per a la
recol·lecció.

Programa
9.30 h Presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Jordi Serés, alcalde de l’Ajuntament de Vilagrassa.
Sr. Andreu Bosch, cap de l’Oficina Comarcal de l’Urgell, DARP.
9.45 h Sortida, caminant, al camp d’ametllers 1. Ametllers d’un any de
vida a la finca de Cal Capdevila
10.00 h Camp 1. Esporga de formació de l’ametller en el seu 1r any. Mostra
de diferents estils d’esporga
Sr. Ramon Girabet, especialista de l’IRTA.
11.00 h Pausa
11.20 h Camp 2. Bassa del Roca. Esporga de formació i producció
Sr. Ramon Girabet, especialista de l’IRTA.
11.50 h Presentació d’equips de poda professionals
Pràctica de tall pels assistents que ho desitgin.
12.10 h Continuació de l’esporga de formació i producció
12.40 h Presentació de plataformes elevadores per a poda i presentació
d’equips vibradors recol·lectors
13.30 h Cloenda de la Jornada
Sr. Jordi Petit, director de Firametlla.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de trobada
Pista Poliesportiva Municipal
C/ Sebastià Sala, s/n
25330 VILAGRASSA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta. Les places són limitades.
Cal inscriure’s a través de: Oficina Comarcal de l’Urgell
(Tel.973 3105 53 – A/e: aurgell.daam@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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