Recuperem la
producció de castanya
del Montseny
Jornada tècnica
Montseny, dimarts 30 de novembre de 2021

Presentació
Els avenços del projecte ‘Selecció
de material autòcton de l’espècie
Castanea sativa per a producció de
fruit al Parc Natural i Reserva de la
Biosfera del Montseny’ que l’IRTA
ha desenvolupat amb estreta
col·laboració de la DiBa permet
oferir a propietaris i viveristes
material seleccionat productor de
castanya de qualitat amb la identitat
pròpia de la zona.
Una gran part de la jornada es
desenvoluparà a camp i es visitaran
les primeres plantacions realitzades
amb els materials pre-seleccionats i
es parlarà dels principals aspectes
de gestió a considerar en les
condicions del Montseny: disseny
de les plantacions i control del
xancre.

Programa
8.30 h

Sra. Joana Barber. Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals
de la DiBa.
Sr. Luis Asin. Director del Programa de Fructicultura de l’IRTA.

8.45 h

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

Hi han varietats pròpies del Montseny?
Sra. Neus Aletà. Programa de Fructicultura IRTA-Torre
Marimon.

9.15 h

La gestió del xancre del castanyer en plantacions per a
fruita
Sr. Carlos Colinas. UdL-CTFC.

9.30 h

Pausa

10.15 h

Sortida cap a Mas Joan. Col·lecció de genotips de
C.sativa del Montseny. Sant Pere de Vilamajor

11.00 h

La caracterització dels genotips seleccionats al Montseny
Sr. Joan Abel. Programa de Fructicultura IRTA-Torre Marimon.

11.30 h

Visita i explicacions sobre la gestió de la parcel·la
Sr. Josep Argemí, DiBa.
Sr. Carlos Colinas, UdL.
Sra. Neus Aletà i Sr. Joan Abel, IRTA.

Lloc de realització
Edifici Multifuncional, BV-5301
08469 - Montseny

Presentació de la Jornada

12.30 h

Sortida cap a Cal Tard. Sant Pere de Vilamajor

12.45 h

Visita a una nova plantació de castanyer per a fruita

13.30 h

Cloenda

Aquesta jornada es realitza presencialment. Tots les persones assistents
hauran de seguir les mesures de prevenció establertes enfront el Covid-19.
L’ús de mascareta serà obligatori durant tota la jornada.

Organització

210252 /4,00

