Membres adherits a IRTAEstació Experimental de Lleida:
ACTEL
Ajuntament de Corbins
Ajuntament de Lleida
Ajuntament de Mollerussa
ASOFRUIT
Associació de Distribuïdors de Fitosanitaris

de les Terres de Ponent
Col.legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles
de Lleida
Catalònia Qualitat
Consell Comarcal del Segrià
Diputació de Lleida
Leridana Unión Química, S.A.
Patronat d'Ajut al Jove Agricultor d’Alcarràs
TRECOOP

INFORMACIÓ
Per més informació :

IRTA-Estació Experimental de Lleida
Avda. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 LLEIDA
Tel. 973 70 25 79
Fax. 973 23 83 01
e-mail: gemma.bosch@irta.es
http: www.irta.es

IRTA-ESTACIÓ
EXPERIMENTAL DE LLEIDA
Català - 29 d’octubre de 2003
Castellà - 30 d’octubre de 2003

VIII
JORNADA FRUCTÍCOLA

Localització de la Finca de Mollerussa

FINCA DE MOLLERUSSA

www.irta.es
www.gencat.net/darp

www.ruralcat.net/porta

PRESENTACIÓ

PROGRAMA

Enguany l’Estació Experimental de Lleida celebra
els 10 anys de la seva creació. En termes generals
estem orgullosos tant de la tasca realitzada com
de la immillorable acollida que hem tingut per part
del sector fructícola, no solament de les terres de
Lleida, sinó de la resta de l’Estat Espanyol, com
ho demostra l’assistència a aquestes jornades,
que poc a poc s’han anat convertint en un foro
de professionals del sector, entenent com a tal,
fructicultors, tècnics i proveïdors.

09.00 h.- Inauguració de la Jornada a càrrec
de l’Honorable Conseller d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca Sr. Josep Grau.

4 Moment òptim de collita i estratègies per
a la millora de la coloració de la poma Gala.

09.20 h.- Presentació per part del Director
General de l’IRTA, Sr. Josep Tarragó,

Sr. Joaquim Carbó.
Enginyer Tècnic Agrícola.
IRTA-E.E.A. Mas Badia.

A traves d’aquests fòrums hem volgut posar a
disposició del sector els resultats dels assaigs
que portem a terme a l’Estació. Enguany donarem
a conèixer l’estudi econòmic de diferents sistemes
de conducció de pomera que no dubtem seran
d’utilitat per prendre decisions de futur en la vostra
explotació.
Una altra cosa important d’elles és copsar
informació sobre els problemes que van sorgint
en el dia a dia. Així la preocupació manifestada
pels assistents en la jornada de l’any passat sobre
el problema de la Mosca de la Fruita (Ceratitis
capitata), que sembla que es va tornant resistent
als tractaments habituals, amb les mermes
econòmiques que comporta, ens ha induït a
tractar-lo en la conferencia inaugural. Els propers
anys s’eliminaran un nombre important de matèries
actives d’utilització freqüent, per lo que s’hauran
d’emprar altres sistemes de lluita, entre els quals
destaca la captura en massa d’individus mitjançant
trampes amb esquers.
La presencia dels Stands comercials possibilita
també una comunicació directa i fàcil entre les
diverses vessants professionals del sector.

09.30 h.- Estratègies i tècniques de control
de Ceratitis capitata.
Sr. Jesús Avilla.
Dr. Enginyer Agrònom. Centre UdL-IRTA

Sra. Mariona Casals.
Enginyer Agrònom.
IRTA-E.E.A. Mas Badia

10.20 h.- Exposició comentada de varietats
de poma i pera.

16.00 h.- Visita assaig finca.

Sr. Ignasi Iglesias.
Dr. Enginyer Agrònom. IRTA-E.E. Lleida

4Sistemes de formació de poma.

Sr. Joaquim Carbó.
Enginyer Tècnic Agrícola. IRTA-E.E.A. Mas
Badia.

4Portaempelts de pomera.

11.30 h.- Temps lliure. Visita Stands.

17.30 h.- Cloenda.

12.45 h.- Comunicacions resultats assaigs.
4Sistemes de formació en pomera.
Avaluació i resultats econòmics als deu anys
d’implantació.
Sr. Ramon Montserrat.
Enginyer Tècnic Agrícola. IRTA-E.E. Lleida.
Sr. Simó Alegre.
Dr. Enginyer Agrònom. IRTA-E.E. Lleida.

4Optimització del reg.

