La poda d’ametllers en
regadiu
Jornada tècnica
VILAGRASSA, dijous 19 de gener de 2017

Presentació
L'ametller en regadiu ha esdevingut un
cultiu que a conseqüència de diferents
factors està i estarà cada dia més
present en la nostra agricultura.
Una floració tardana i el regadiu per
degoteig contribueixen al seu èxit
productiu.
La seva esporga també ha esdevingut
més senzilla si la comparem amb els
ametllers de secà. Tot i així és una
labor clau, especialment l’esporga de
formació.
Al mateix temps cada cop disposem
de millors eines que ens facilitaran el
poder assolir una alta productivitat en
els treballs d’esporga.

Programa
09.30 h Presentació de la Jornada
Sr. Jordi Petit, director de Firametlla.
Sr. Justo Minguella, vicepresident de la CR Alt Urgell.
Sr. Andreu Bosch, cap de l’Oficina Comarcal de l’Urgell, DARP.
09.45 h Trasllat al camp d’ametllers 1 “Bassa del Roca”
10.00 h Esporga en formació de l’ametller en el seu 1r any
Sr. Ramon Baró, professor de Producció Fructícola de l’Escola
Agrària de les Borges Blanques.
10.30 h Presentació d’equips de poda professionals
Per part de fabricants i cases comercials
11.15 h Pausa-cafè amb fruita seca torrada
11.30 h Trasllat al camp d’ametllers 2 “Pla del Roca”

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

11.45 h Esporga de producció i manteniment
Sr. Ramon Baró, professor de Producció Fructícola de l’Escola
Agrària de les Borges Blanques.
12.15 h Presentació de plataformes elevadores per a poda
Per part de fabricants i cases comercials
13.00 h Cloenda de la Jornada
Il·lm. Sr. Jordi Serés. Alcalde de l’Ajuntament de Vilagrassa.

Col·laboració
Empreses de maquinària participants

@ruralcat

Lloc de realització
Ajuntament de Vilagrassa
C/ Tàrrega
25330 VILAGRASSA
(des d’aquí es sortirà cap al primer camp d’esporga)

Inscripcions
La jornada és gratuïta. Les places són limitades.
Cal inscriure’s prèviament a través de:
Oficina comarcal de l’Urgell (Tel.973 3105 53 – A/e:
aurgell.daam@gencat.cat)
Ajuntament de Vilagrassa (Tel.973 311 162–A/e: firametlla@vilagrassa.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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