XXXI Aula Permanent de Formació Agropecuària Josep Xifra

Taller de poda de formació i
manteniment en pomeres
ecològiques
Sessió informativa en línia
Dijous 25 de febrer de 2021

Presentació

Programa

Quan es planteja una plantació nova
cal tenir en compte una sèrie de
conceptes clars de disseny i
manteniment
de
la
producció
ecològica.
En aquesta jornada es plantejarà, a
partir
d’una
plantació
creada
recentment, com afrontar els diferents
reptes
de
la
gestió
tècnica,
fertilització, sanitat, etc.
A tots aquests dubtes se’ls donarà
resposta tenint en compte que la
tendència de mercat és, cada
vegada més, de producte sostenible
mediambientalment.

10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Albert Falgarona, cap Departament Agrària, Ins. La Garrotxa.
Sr. Josep Guix, professor de conreus.

La plantació de pomeres ecològiques
en zones de muntanya pot ser una
alternativa per algunes explotacions
agrícoles.

11.30 h Torn obert de preguntes

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

10.10 h Presentació eines i maquinària de poda. Demostració pràctica
Sr. Josep Maria Reyes, Taller Reyes.
10.30h Gestió d’una plantació de pomeres ecològiques. Aportació de
nutrients. Lluita contra plagues i malalties. Lluita contra males
herbes. Fonaments de la poda de formació i manteniment.
Demostració pràctica de poda de formació i manteniment en la
plantació de pomeres ecològiques.
Sr. Manel Montull, tècnic especialista en Fructicultura – Mollerussa.

12.00 h Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Departament d’Educació

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, us podeu inscriure a través de la pàgina web de la
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot https://fes.olot.cat/quefem/cursos/taller-de-poda-de-formacio-i-manteniment-en-pomeresecologiques-jornada-patt/
Per qualsevol dubte o informació, podeu contactar amb l’Ins. La
Garrotxa (Tel.: 972 26 11 44).
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