XXII Exposició de varietats
de préssec i nectarina
XXII Exposición de variedades de
melocotón y nectarina
Jornada tècnica de referència
GIMENELLS, dijous 26 de juliol de 2018
Presentació

Programa

L’IRTA organitza des de fa més de 20
anys la jornada “Exposició de varietats
de préssec i nectarina”, una referència i
punt de trobada per a tècnics,
productors, viveristes empreses de
subministraments.
El préssec segueix sent l’espècie fruitera
més important a Catalunya, en particular
a la zona de Lleida. Aquest és el resultat
d’una especialització creixent tant en
l’estructura de producció com en la postcollita, i demostra la competitivitat i la
capacitat d’innovació del sector, que en
bona part es deu a la innovació varietal.
Tant és així que actualment Espanya és
el país amb el major nombre de
programes de millora genètica d’Europa.
No obstant això, encara són moltes les
noves varietats procedents d’altres
països o zones d’Espanya, i per tant
segueix sent molt important la selecció
rigorosa d’aquest nou material vegetal
per tal d’oferir al sector productor la
informació
contrastada
del
seu
comportament i quines són les varietats
de més interès i més ben adaptades.
Aquest any es presentaran les noves
varietats i s’aportarà també informació
innovadora com són els nous patrons
per als presseguers: el comportament
agronòmic, la qualitat del fruit i el seu
interès per a futures plantacions.
La jornada forma part de l'activitat de
demostració
"PORTAPRÉSSECProjecte demostratiu i difusió del
comportament dels nous portaempelts
de presseguer adaptats a les condicions
edafoclimàtiques de la Vall de l'Ebre"
operació 01.02.01 del PDR de Catalunya
2014-2020.

Organització

8.45 h Lliurament de la documentació
9.00 h Inauguració i presentació de la Jornada
9.15 h Exposició comentada de varietats de préssec i nectarina
Dr. Ignasi Iglesias. IRTA - Programa de Fructicultura.
10.00 h Nous patrons per als presseguers: comportament agronòmics,
qualitat del fruit i el seu interès per a futures plantacions
Sr. Miquel Peris i Dr. Ignasi Iglesias. IRTA – Programa de Fructicultura.
10.20 h Exposició comentada de varietats de préssec pla i nectarina plana
Dr. Ignasi Iglesias. IRTA - Programa de Fructicultura.
11.00 h Fi de la Jornada en català
11.15 h Entrega de la documentación
11.30 h Inauguración y presentación de la Jornada
11.40 h Exposición comentada de variedades de melocotón y nectarina
Dr. Ignasi Iglesias. IRTA - Programa de Fruticultura.

12.20 h Nuevos patrones para melocotoneros; comportamiento
agronómico, calidad del fruto e interés para futuras plantaciones
Sr. Miquel Peris i Dr. Ignasi Iglesias. IRTA – Programa de Fruticultura.

12.50 h Exposición comentada de variedades de paraguayo y nectarina
plana
Dr. Ignasi Iglesias. IRTA - Programa de Fruticultura.

13.30 h Fin de la Jornada en castellano

Lloc de realització
Local Social
C/ Bàscula cantonada Saidí
25112 GIMENELLS
Coordenades GPS: 41°39’09.2”N 0°23’16.4”E

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però és necessari inscriure’s prèviament, abans del 19 de
juliol, a través del servei d’inscripcions IRTA a: https://goo.gl/zjQ1yw
Ajuntament de Gimenells
i Pla de la Font

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
Per dinar es recomana reservar al Restaurant La Vaqueria (Tel.: 973 748 523)

@ruralcat
1234 / 3,00

180250 / 1,75

