VII Jornada de
fructicultura de muntanya
Jornada tècnica
SORT, dijous 16 de novembre de 2017

Presentació
Estem ja a les portes del que serà la VII
Jornada de fructicultura de muntanya
que enguany es fa al novembre a Sort
per tal de facilitar la participació. Aquest
any, la jornada ve marcada per les
gelades del mes d’abril de 2017 que
varen afectar molt negativament la
producció de poma en moltes zones de
muntanya i de plana dels nostre país i
d’arreu d’Europa. És per això que a més
a més d’exposar en la primera part l’estat
actual del projecte de fructicultura de
muntanya, es dedicarà la segona part a
analitzar de forma específica les
experiències de més de 40 anys de
protecció antigelada al Sudtirol (Italià),
així com també de quins són els sistemes
de protecció que disposem a casa nostra,
de la mà d’experts en els diferents
sistemes de protecció disponibles en
l’actualitat.
Recordem que el projecte de fructicultura
de muntanya va iniciar-se l’any 2009 a
Llesp en el marc de l’activitat de la
Ribagorça Romànica (2007-2012) i que
s’ha
continuat
ininterrompudament
gràcies al suport constant del DARP. Vuit
anys després s’ha realitzat un llarg camí,
constatant durant el seu recorregut les
adversitats i els dubtes inherents al
procés productiu que requereixen d’una
generació i aportació constant de
coneixement tan propi com aliè. És aquí
on s’emmarca el contingut de la present
jornada, a més a més de facilitar la
interacció entre tots els assistents.

Organització

Programa
9.00 h Recepció dels assistents, inscripció i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Raimon Monterde. Alcalde de Sort.
Il·lm. Sr. Carlos Isus. President del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

9.30 h Estat actual del projecte de fructicultura de muntanya. Orientacions
varietals en producció integrada i ecològica i conservació de varietats
autòctones del Pallars Sobirà
Dr. Ignasi Iglesias. Especialista de l’IRTA – Programa de Fructicultura.
Sr. Andreu Vila. Assessor en producció ecològica. ADV Pirineus.
Sr. Job Roig. Tècnic Assessor en prospecció i conservació de varietats locals.

10.45 h La producció ecològica de poma: una alternativa amb futur. Reflexió
de 20 anys de producció i comercialització de fruita ecològica
Sr. Miguel Sanz. Director de BIOSANZ (Saragossa) i president del “Comité
Aragonés de Agricultura Ecológica”.

11.15 h Pausa
11.45 h Taula rodona. La protecció enfront de les gelades en zones de
muntanya: les gelades de 2017 i alternatives contrastades

 Dr. I. Iglesias. Les gelades del mes d’abril de 2017 en zones de muntanya.
 Sr. Kurth Wert. KW Consulting Sudtirol. Tendències en la producció de poma al
Sudtirol i 60 anys d’experiència en la protecció contra les gelades.

Diferents sistemes de protecció antigelades (Moderador I. Iglesias).







Sr. Abel Pascual. Sistemes d’aspersió. Departament Tècnic HIDROMATIC.
Sr. Carlos Arenes. Sistema a baixa aplicació d’aigua. CONTROL DE HELADAS
Sr. Rafael Pascual. Ventiladors. GARBÍ SPAIN–ORCHARD RITE.
Sr. Javier Fernandez. Generadors aire calent. AGROFROST-COMERCIAL GR
Sr. Joaquín Saila. Combustió amb pots de parafina. DEFEDER ALCOLEA.
Torn obert de paraules

14.00 h Cloenda de la Jornada
Sra. Teresa Masjuan. Directora General d’Agricultura i Ramaderia. DARP.

14.15 h Dinar
15.30 h Visita a les finques de producció ecològica de poma Biolord del
Pallars Sobirà a Escós (Soriguerra) i a Escalarre (Alt Àneu)

Lloc de realització
Col·laboració

Oficina Comarcal de Turisme del Pallars Sobirà
Camí de la Cabanera, s/n. 25560 - SORT
Coordenades GPS: 42°24'32.4"N 1°07'39.7"E

Inscripcions
La jornada és gratuïta però és necessari inscriure’s prèviament, abans del 14 de
novembre, a través del servei d’inscripcions IRTA a: http://bit.ly/muntanya17

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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