Jornada fructícola de tardor
Jornada tècnica
LA TALLADA D’EMPORDÀ, 15 d’octubre de 2019

Presentació
Mas Badia presenta la tradicional Jornada
fructícola de tardor. Una jornada matinal
per tractar temes d’actualitat i novetats del
sector per a plantacions de pomera
adreçada a fructicultors, tècnics i
especialistes del sector.
En un primer bloc de material vegetal,
tecnologia del cultiu i qualitat dels fruits es
presentaran les darreres novetats en
varietats i es farà èmfasi en l’aclarida de
flors. Es mostraran els resultats de
l’eficàcia de la defoliació a precollita per
guanyar color i de l’eficàcia de HarvistaTM
per millorar la qualitat de les pomes Gala.
Dos especialistes d’altres zones de
producció del món ens faran les seves
recomanacions per assolir plantacions
d’alt rendiment, parlaran de portaempelts i
conducció dels arbres entre d’altres
temes.
Pel que fa la protecció del cultiu es
mostraran els resultats pel control
d’Alternaria
i
de
les
plagues
Pseudococcus viburni i del nouvingut
bernat marbrejat. Amb un petit recordatori
de la trajectòria que ha tingut a Girona el
Foc bacterià i com s’ha aconseguit
erradicar.

Lloc de realització
IRTA – Mas Badia
Estació Experimental Agrícola
17134 LA TALLADA D’EMPORDÀ
Coordenades GPS:
N 42° 03' 14.5"; E 03° 03' 42.0"

Organització i Col·laboració

Programa
9.30 h Recepció i entrega de la documentació
9.50 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sr. Joan Bonany, director de l’IRTA Mas Badia.
10.00 h Productivitat en pomera, estratègies de plantació per demà
Sr. Laurent Roche, Ctifl Lanxade.
10.30 h Material vegetal, tecnologia del cultiu i qualitat
Modera: Sr. Joan Bonany, IRTA Mas Badia.
 Quines novetats tenim en varietats de poma?
Sr. Jaume Lordan, IRTA Lleida.
 Aclarida en flor. Una tècnica necessària.
Sra. Glòria Àvila, IRTA Mas Badia.
 Experiències d’aclarida mecànica amb Eclairvale®
Sr. Laurent Roche, Ctifl Lanxade.
 Estratègia HarvistaTM per a pomes Gala
Sr. Joaquim Carbó. IRTA Mas Badia.
 Primers resultats de la màquina defoliadora REDpulse en pomes
Gala
Sra. Glòria Àvila, IRTA Mas Badia.
11.10 h Pausa – cafè (visita lliure a l’exposició de varietats)
11.50 h Protecció de cultius
Modera: Sr. Lluís Vila, Servei Sanitat Vegetal, DARP.
 Novetats en el control d’Alternaria
Sr. Jordi Cabrefiga, IRTA Mas Badia.
 Actualització de l’estratègia de control de malalties
Sr. Pere Vilardell, IRTA Mas Badia.
 Halyomorpha halys, en expansió a Girona, precaució!
Sra. Adriana Escudero, IRTA Mas Badia.
 Nova estratègia pel control de Pseudococcus viburni
Sr. Jordi Cabrefiga, IRTA Mas Badia.
 Girona lliure de Foc bacterià
Sr. Lluís Vila, Servei Sanitat Vegetal, DARP.
12.30 h Producció de poma a Brasil
Sr. Leo Rufato, Universitat de Lages, Brasil.
13.00 h Dinar
15.00 h Fi de la Jornada

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través:

INSCRIPCIÓ_JORNADA
IMPORTANT! Portar l’entrada (impresa o al telèfon mòbil) el dia de la jornada.

@ruralcat

Només es facilitarà documentació a les persones inscrites.
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