Estratègies per
l’aclarida en pomeres
Jornada tècnica
TORREGROSSA, dijous 27 de febrer de 2020

Presentació
L’aclarida, o regulació de la càrrega de
l’arbre, és una de les pràctiques
imprescindibles en les plantacions de
pomera per obtenir fruita de qualitat.
Permet treure l’excés de fruits quallats
per reduir la competència entre ells i
afavorir els que resten a l’arbre, amb
l’objectiu d’obtenir calibres comercials,
major qualitat en el moment de collita,
regulació de l’alternança de producció
i control del vigor dels arbres.
Les estratègies de regulació passen
per la poda i les diferents tipologies
d’aclarida (en flor, química i manual).
En aquesta jornada es parlarà sobre
cadascuna d’aquestes tècniques i en
particular d’aquelles més adients per a
varietats considerades més difícils,
com Gales i Fuji.

Programa
11.15 h Inscripcions

11.30 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sra. Mercè Soler, gerent de la Cooperativa Foment Agrícola Les
Planes de Torregrossa.
Sr. Josep Pons, Oficina Comarcal del Pla d’Urgell.
11.40 h Valoració dels tractaments fitosanitaris de la campanya 2019
Sra. Pilar Estopiñà, tècnica de l’ADV de la Cooperativa Foment
Agrícola Les Planes de Torregrossa.

12.00 h Estratègies de regulació de la càrrega en pomeres
Sr. Joaquim Carbó, IRTA Mas Badia.
Sra. Gloria Àvila, IRTA Mas Badia.
13.00 h Cloenda de la jornada

Totes aquestes estratègies, a més,
redueixen els costos de mà d’obra, i
per tant milloren la competitivitat de les
explotacions.
Esperem que aquesta jornada sigui
del vostre interès.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Sala d’actes de la Cooperativa Foment Agrícola les Planes de Torregrossa
Camí Giliblau, s/n
25141 TORREGROSSA

Inscripcions
Col·laboració

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


Oficina Comarcal del Pla d’Urgell:
(Tel.: 973 601 051 – A/e: apurgell.daam@gencat.cat)



Cooperativa Foment Agrícola les Planes de Torregrossa:
(Tel.: 973 170 011 – A/e: administracio@falesplanes.org)

També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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