XVIII Fira de l’ametlla de Vilagrassa

Novetats tecnològiques
en el cultiu de l’ametller
Jornada tècnica
Vilagrassa, divendres 16 de setembre de 2022

Presentació
De nou, les gelades tardanes han
perjudicat, i en major mesura que l’any
passat, la producció d’ametlla. Cal
plantejar si aquestes gelades, que fins
ara es consideraven excepcionals i no
afectaven a les varietats actuals, més
tardanes, amb el canvi climàtic es
convertiran en més freqüents.
En aquest cas, des de tots els àmbits
implicats caldrà buscar alternatives
preventives. Una d’elles, arran de la
gelada d’enguany, s’ha vist que pot
passar per l’aspersió com element de
control. Dos proveïdors d’aquests
sistemes d’aspersió preventiva ens
presentaran els seus productes.
També s’analitzarà l’assegurança de
l’ametller, que encara té un grau de
penetració baix, donat que la solució que
ofereix no està prou adaptada a les
necessitats del sector.
Es farà també una pinzellada a
l’adaptació a la sequera, tot presentant
sistemes per controlar una hidratació
ajustada a les necessitats de l’ametller.

Programa
9.30 h

Sr. Ferran de Noguera Betriu, director dels ST del DACC a
Lleida.
Il·lm. Sr. Jordi Serés Aguilar, alcalde de Vilagrassa.

9.35 h

Noves tècniques de control de gelades amb baixa
aplicació d’aigua
Sr. Carlos Arenes Alcover, gerent de Control de Heladas.

10.20 h

Com hauria de ser l’assegurança de l’ametller
Sr. Josep Ramon Masot Merola, cap d’assessorament tècnic
en assegurances agràries a Agroxarxa.

11.00 h

Pausa

11.30 h

Nova visió de la nutrició de l’ametller en un cultiu
eficient i sostenible
Sr. Sergi Torrents Pallarès, soci de Fertiadvisor i comercial a
Modpow.

12.10 h

Solucions per combatre les gelades d’arbres florits
optimitzant l’aigua
Sr. Bernat Busquets Marca, tècnic a Regaber.

Lloc de realització
12.15 h
Local del Sitjar
Plaça del Sitjar, 1
25330 Vilagrassa

Benvinguda i presentació de la jornada

Cloenda de la jornada

Organització

Col·laboració

Inscripcions
A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Oficina Comarcal de l’Urgell
Tel.: 973 310 553
A/e: aurgell.daam@gencat.cat
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