Jornada fructícola de tardor
Jornada tècnica
LA TALLADA D’EMPORDÀ, dimarts 16 d’octubre
de 2018
Presentació
Mas Badia organitza la tradicional Jornada
tècnica fructícola de tardor amb l’exposició
de varietats de poma. Enguany es farà
especial èmfasi en les novetats que poden
ser una oportunitat per al sector, tant en
varietats com en portaempelts. Es
presentaran els darrers coneixements en
el control del bitter pit i també en
Alternaria i la nova plaga Halyomorpha
halys. Es revisarà la situació del foc
bacterià a casa nostra i es parlarà dels
broquets en termes d’optimitzar els
tractaments fitosanitaris.
Aquest any, l’exposició de maquinària
s’enfocarà al desherbatge mecànic amb
diferents eines de sega i treball del sòl i
també amb una nova tècnica basada en
l’aplicació d’aigua a alta pressió.
La mirada a altres zones fructícoles del
món es farà a Washington de la mà del Sr.
Stefano Mussachi, especialista en la
producció de poma, i concretament en els
sistemes de conducció dels arbres.
La jornada va adreçada a fructicultors,
tècnics i comercials del sector de
producció de poma.
Un part de la jornada forma part de les
activitats de demostració “Varietats
alternatives a la ‘Golden Delicious’ de
tipologia groga“, “Demobit” i “Gestió de la
coberta vegetal a la línia dels arbres amb
maquinària com a alternativa als
herbicides”, operació 01.02.01 del PDR de
Catalunya 2014-2020.

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 Producció de poma a Washington (EUA). Tendències
Sr. Stefano Musacchi, Washington State University.
10.30 h MATERIAL VEGETAL
Exposició comentada de varietats de poma
Sr. Joaquim Carbó, IRTA Mas Badia.
Portaempelts de pomera
Sr. Jaume Lordan, IRTA Lleida.
11.00 h MAQUINÀRIA PEL DESHERBATGE MECÀNIC. Exposició comentada:
- Cavadora rotativa. Agrícola Vives SL, Clemens Technologies.
- Cultivador de dits. Tallers Corbins, K.U.L.T.
- Segadora intercepa. Agrícola Duran.
- Talladora amb aigua a alta pressió. Euromac, Caffini.
11.30 h Pausa – cafè. Visita lliure a l’exposició de varietats i a l’exposició de
maquinària pel desherbatge
12.00 h TECNOLOGIA DEL CULTIU I QUALITAT
Sistemes de formació i poda per a pomeres en alta densitat
Sr. Stefano Musacchi, Washington State University.
Bitter pit. Actualització dels resultats dels mètodes de control i
DEMOBIT
Sra. Glòria Àvila, IRTA Mas Badia i Sr. Estanis Torres, IRTA Lleida.
12.30 h PROTECCIÓ DE CONREUS
Maquinària aplicació: Broquets anti deriva. Sr. Jordi Llop, UPC.
Alternaria, una preocupació de futur. Sr. Jordi Cabrefiga, IRTA Mas Badia.
Halyomorpha halys, una amenaça pels nostres cultius. Sra. Adriana
Escudero, IRTA Mas Badia.
Situació del Foc bacterià a Catalunya. Sr. Lluís Vila, Servei Sanitat
Vegetal, DARP.
13.00 h Dinar

Organització i Col·laboració

15.00 h DEMOSTRACIÓ DE MAQUINÀRIA PEL DESHERBATGE MECÀNIC:
- Segadora intercepa. Agrícola Duran.
- Talladora amb aigua a alta pressió. Euromac, Caffini.

17.00 h Fi de la jornada

Lloc de realització
IRTA - Mas Badia
Estació Experimental Agrícola
17134 - LA TALLADA D’EMPORDÀ
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Coordenades GPS:
N 42° 03' 14.5"; E 03° 03' 42.0"

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través:
https://inscribirme.com/jornadafructicoladetardor
IMPORTANT! Portar l’entrada (impresa o al telèfon mòbil) el dia de la jornada. Només es
facilitarà documentació a les persones inscrites.
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