DEMOBIT. Predicció del
bitter pit mitjançant
l’anticipació de símptomes
Jornada tècnica
LA TALLADA D’EMPORDÀ, 22 d’agost de 2018

Presentació
Productors de poma i centrals
fructícoles, cada any s'enfronten a una
pèrdua de producció a causa de
l'aparició del bitter pit. Conèixer el risc
de bitter pit abans de la recol·lecció
pot ajudar als pagesos a implementar
mesures destinades a reduir-ne la
incidència i, a les centrals, a detectar
partides amb un alt potencial abans
que aquestes entrin en la cadena de
distribució.
Des de l’IRTA s’ha desenvolupat un
model de predicció de bitter pit per
plantacions de poma Golden basat en
dos tècniques diferents: l’anàlisi
mineralògica de fruit a primavera i
l’anticipació de símptomes abans de
collita. Aquest model va ser presentat
en una primera jornada realitzada al
juny, on es va aprofundir sobre la
utilització del contingut mineralògic de
fruit primerenc dins d’aquest model.
En aquesta segona sessió es farà una
interpretació dels resultats obtinguts
en els anàlisis de fruit primerenc
realitzats durant la campanya 2018 i
s’explicarà en que consisteixen els
diferents
mètodes
basats
en
l’anticipació de símptomes.
Aquesta jornada forma part de
l’activitat de demostració “Demostració
de diferents metodologies per la
predicció del bitter pit en poma Golden
- DEMOBIT”, operació 01.02.01 del
PDR de Catalunya 2014-2020.

Organització

Programa
12.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
12.05 h Interpretació dels resultats obtinguts en les anàlisis
mineralògiques del fruit de la campanya 2018
Sr. Estanis Torres Lezcano. Especialista del Programa de
Fructicultura del IRTA.
12.25 h Mètodes per predir el bitter pit basats en l’anticipació de
símptomes
Sr. Estanis Torres Lezcano. Especialista del Programa de
Fructicultura del IRTA.
13.00 h Cloenda de la Jornada

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

Inscripcions
La jornada és gratuïta però és necessari inscriure’s, abans del 21 d’agost,
a través del servei d’inscripcions d’IRTA a: inscripció jornada
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
Per a més informació podeu trucar a l’IRTA a l’atenció de la Sra. Sònia
Forcada (Tel.: 973 702 579).
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