Formació
Escoles Agràries

Curs per a tècnics de poda de vinya.
Aprofundiment a la poda de respecte
Gandesa, 21, 22 i 29 de gener de 2022

Presentació i objectius
Aquest curs està destinat a operaris i productors agrícoles amb experiència en la poda de la vinya.
Orientat a caps de colla i encarregats.
• Parlar de l’equilibri de les plantes i saber perquè podem un cep.
• Aprendre conceptes avançats de la poda hivernal i de la poda en verd de primavera.
• Conèixer diferents tipus de poda de la vinya.
• Decidir perquè es poda en base al tipus de productivitat que volem donar a la vinya.
• Veure com es poden recuperar cultius que han estat danyats.
• Introducció a les tècniques de la Poda de Respecte.

Professorat
Pep Jimenez, enginyer agrònom. Director de viticultura de Juve y Camps.

Realització

Inscripcions

Lloc: l’EA de Gandesa

Us hi podeu inscriure a l’Escola de Gandesa
o bé a clicant sobre l’enllaç: https://goo.su/9m3n

Calendari: 21,22 i 29 gener
Horari: Veure programa
Durada: 18 h

Coordinador: Ivan Busquet i Bes, telèfon 977 42 01 64, a/e
ivan.busquet@gencat.cat
Cost: dret d’inscripció, 32 €
Per més informació sobre les modalitats de matrícula, els drets
i el període d’inscripció o el programa complet del curs podeu
consultar www.ruralcat.cat
Mascareta obligatòria i declaració responsable
La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda condicionada
a les mesures establertes en matèria de salut pública per la COVID-19.

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa

SESSIÓ 1, dv. 21 de gener
16.00 – 20.00 h PART TEÒRICA
Explicació i ampliació dels conceptes bàsics de poda i objectius de la poda. Pilars de la
poda de respecte i la seva aplicació. Explicació teòrica de la poda de formació i de
rejoveniment, així com la de manteniment.

SESSIÓ 2, ds. 22 de gener
8.00 – 15.00 h PRÀCTICA A CAMP
Poda de manteniment, formació i rejoveniment del vas i cordó.

SESSIÓ 3, ds. 29 de gener
8.00 – 15.00 h PRÀCTICA A CAMP
Poda de manteniment, formació i rejoveniment del vas cordó i Guyot.
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