Jornada fructícola
d’estiu
Jornada tècnica
LA TALLADA D’EMPORDÀ, dijous 8 d’agost
de 2019
Presentació
Un any més us convidem a la
tradicional Jornada tècnica fructícola
d’estiu que es desenvolupa fent un
recorregut per diferents estacions de
camp. És un punt de trobada pels
tècnics, fructicultors i també per
empreses del sector de la poma.
En aquesta ocasió es tractaran
aspectes clau de l’itinerari de
producció de la poma com les
estratègies d’aclarida concretament a
floració i els avantatges del nou
sistema HarvistaTM per a la gestió i
qualitat de la collita. No faltaran les
recomanacions
de
les
millors
seleccions de poma ‘Gala’ i altres
novetats. Es farà una demostració de
maquinària dedicada al desherbatge
mecànic a l’entrefila dels arbres i
s’explicarà un sistema per reduir
fitosanitaris sense perdre eficàcia en el
tractament.
Finalment
també
s’ensenyaran les noves tecnologies
per monitoritzar les plantacions
fructícoles.
Aquesta jornada forma part de les
activitats de demostració “Eines d’ajut
a la decisió per l’aclarida química en
pomera”, “Gestió de la coberta vegetal
a la línia dels arbres amb maquinària
com a alternativa als herbicides” i
“FRUIT Monitor”, operació 01.02.01
(transferència tecnològica) del PDR de
Catalunya 2014-2020.
Esperem que el programa sigui
d’interès i pugui resultar d’utilitat per
adaptar les plantacions fructícoles a
les exigències futures.

Programa
9.45 h Recepció i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
10.15 h Recorregut per les estacions en diferents grups reduïts
 Per evitar l’alternança hem d’aclarir aviat: estratègies d’aclarida
en flor
Sr. Joan Bonany, IRTA Mas Badia.
 FRUIT Monitor, noves eines per monitoritzar el reg i les
condicions microclimàtiques a les teves parcel·les
Sr. Marc Jabardo, IRTA Mas Badia.
 DOSA3D. Reducció de volums de caldo i de dosi de fitosanitaris.
Demostració de maquinària de tractaments amb baixa deriva
Sr. Santi Planas, DARP.
 Què hi ha de nou en el grup de pomes ‘Gala’?
Sr. Joaquim Carbó, IRTA Mas Badia.
 Quines alternatives tenim als herbicides?
Sr. Pere Vilardell, IRTA Mas Badia.
 HarvistaTM, una nova eina per gestionar la collita i millorar la
qualitat de les pomes
Sra. Glòria Àvila, IRTA Mas Badia.
13.15 h Demostració màquina defoliadora REDpulse Duo de Fruit Tec
13.45 h Fi de la jornada
* A les 11.30h hi haurà una pausa-cafè de 30 minuts, a continuació se seguirà
el recorregut per les diferents estacions.

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s abans del 2 d’agost a través de:
Inscripció jornada

Lloc de realització
IRTA–Mas Badia
Estació Experimental Agrícola
17134 - LA TALLADA D’EMPORDÀ

Organitza

Coordenades GPS:
N 42° 03' 14.5"; E 03° 03' 42.0"

Col·labora

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

190534 / 2,50

