V JORNADA DE FRUCTICULTURA ECOLÒGICA
Jornada tècnica
LLEIDA, dijous 16 de juny de 2011
PRESENTACIÓ
L’èxit d’una explotació de fruiters es basa tant en el disseny com en el
maneig de la plantació. En agricultura ecològica, tots dos aspectes
prenen una rellevància especial ja que les mesures preventives són
fonamentals per assegurar un nivell de fertilització i un control
fitosanitari suficients que condueixin a l’obtenció de collites de qualitat.
En aquesta jornada es pretén oferir pautes per al disseny de plantacions
de fruiters en ecològic i establir les bases generals que cal contemplar
per assolir un bon maneig de l’explotació. Finalment s’exposaran dos
casos pràctics (un en presseguer i un altre en pomera) per tal d’avaluar
els pros i contres de les diferents mesures disponibles en agricultura
ecològica per al maneig de fruiters.

PROGRAMA
Presentació de la Jornada

9.30 h

Dr. Simó Alegre Castellví, director de l’IRTA-Estació Experimental de Lleida.

Bases del disseny d’una plantació de fruiters ecològics: el paper de l’entorn

9.40 h

Dra. Georgina Alins Valls, especialista de l’IRTA.

Pausa

10.40 h

Aspectes generals del control fitosanitari de fruiters en ecològic

11.00 h

Sr. Andreu Vila Pascual, ADV Fruita del Baix Llobregat.

Maneig de pomeres en ecològic: aclarida i control fitosanitari

11.45 h

Sra. Glòria Àvila Casademont, especialista de l’IRTA.
Dra. Georgina Alins Valls, especialista de l’IRTA.
Sr. Marià Vilajeliu Serra, especialista de l’IRTA.

Situació actual i maneig de fruiters d’os en ecològic a la Catalunya Nord

12.45 h

Sr. Eric Hostalnou, cap del servei de fruita i hortalisses de la Cambra d’Agricultura dels Pirineus Orientals.

Cloenda de la Jornada

13.30 h

INSCRIPCIONS: La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament abans del 10 de juny trucant al 973 70 25 79 o
bé a través del correu electrònic: mireia.torralba@irta.cat. Persona de contacte: Sra. Mireia Torralba
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