Replantació, aclarida i
problemes fitosanitaris en
fruita dolça
Jornada tècnica
LES BORGES BLANQUES, 15 de desembre de 2016

Presentació
Després d’uns anys de crisi de preus i de
replantejament de la producció fructícola
a les terres de Lleida cal seguir millorant
la
competitivitat
de
les
nostres
explotacions fruiteres, i planificar, amb
molt encert, les futures plantacions.
En zones de conreu tradicional de fruita
dolça a la comarca de Les Garrigues
(Borges Blanques, Juneda, Castelldans,
Arbeca, i altres) la problemàtica de
l’esgotament del sòl per la repetició de
plantacions successives de les mateixes
espècies fruiteres, pot acabar originant
greus problemes de replantació.
L’experiència, de fa anys, en la zona
fruitera del Baix Segrià, pot ajudar a
planificar i trobar solucions en la zona
fruitera de Les Garrigues.

Programa
17.30 h Presentació de la Jornada
Sr. Ramon Baró Cerqueda, director de l’Escola Agrària de les Borges
Blanques. DARP.
17.35 h Replantació de fruiters i aprofitament de noves zones de regadiu
Sra. Teresa Domingo. ADV Coop. Aitona.
18.35 h Novetats en l’aclarida química de la pomera. Estratègies en l’ús
de Brevis® per aclarida química en pomera
Sr. Luís Gonzalez. Doctorant IRTA.
19.35 h Alternatives de control del Motejat en pomera i Moniliosi en
fruiters d’ós
Sr. Jaume Almacellas Gort. Servei de Sanitat Vegetal. DARP.
21.00 h Fi de la Jornada

Les noves zones regables situades al
costat de les plantacions de la nostra
comarca poden ajudar a pal·liar els
efectes negatius de la replantació.
També
abordarem
tres
qüestions
concretes que preocupen als fructicultors
de la zona: l’aclarida química de la
pomera, amb la presentació de resultats
de nous productes, i el control del
Motejat en pomera i de la Moniliosi en
fruiters
d’ós,
especialment
en
presseguer.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Escola Agrària de Les Borges Blanques
Finca La Pujada, s/n
25400 LES BORGES BLANQUES

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Escola Agrària de les Borges Blanques
(Tel.: 973 143 169 – A/e: ramon.baro@gencat.cat )
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat
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