
Presentació

El teu interès té a veure amb el 
cultiu de pomera? Si és 
afirmatiu ja et pots inscriure en 
aquesta jornada! Hi trobaràs 
respostes i innovacions de 
la mà d’experts perquè la 
producció de pomes esdevingui 
sostenible i de qualitat. 

Part de la informació que es 
presentarà és fruit dels 
projectes INIA “VUMOC” 
PID2019-109686RR-100, PECT 
“Girona, regió sensible a l’aigua” 
i del Grup Operatiu 
“SCABKILL” (Operació 16.01.01 
de Cooperació per la Innovació 
del PDR de Catalunya 
2014-2020)

Lloc de realització

IRTA Mas Badia
17134 La Tallada d’Empordà

Inscripcions

A través del següent enllaç:  
Inscripcions

Per a més informació:
IRTA
Sra. Montserrat Palau
A/e: montserrat.palau@irta.cat

Jornada tècnica
La Tallada d’Empordà, dijous 16 de febrer 2023

38a Jornada fructícola 

Programa

9.15 h Validació d’inscripcions i lliurament de la documentació

9.30 h Benvinguda 

9.40 h Fructicultura de precisió: de l’aclarida a la collita, dels sensors a la 
robòtica. Quines són les tendències que marcaran els propers anys?
Sr. Luigi Manfrini. ECOPOM Lab. Universitat de Bolònia.

10.10 h Exposició comentada de les varietats més interessants de poma 
Sr. Joaquim Carbó. IRTA.

10.30 h Vulnerabilitat de la poma a les onades de calor
Sr. Joaquim Carbó. IRTA.

10.40 h La gestió del reg en pomera. Com hem regat el 2022? Com haurem de 
regar el 2023? Del GIROREG al IRRITER
Sr. Joan Bonany i Sr. Jaume Casadesús. IRTA.
Sr. Gerard Arbat. UdG.

11.10 h Pausa / visita lliure a l’exposició de varietats

11.40 h Fertilització orgànica, quan, com, amb què, quina quantitat i per què. 
5 anys d’experiències i estratègia consolidada 
Sra. Glòria Àvila. IRTA.

12.10 h Producció Agrària Sostenible. Primers resultats d’indicadors de 
sostenibilitat en explotacions agrícoles a Catalunya
Sr. Pere Vilardell. IRTA.

12.25 h Cinc anys de presència d’Halyomorpha halys, primers danys i 
perspectives de futur
Sra. Adriana Escudero. IRTA.

12.40 h Motejat, alternaria i glomerella. Quines són les estratègies de lluita 
davant el context de reducció de fitosanitaris
Sr. Jordi Cabrefiga. IRTA.

12.55 h Fi de la jornada

Organització Col·laboració

https://transferencia.irta.cat/activitats/jornada-fructicola-dhivern-2023/
mailto:montserrat.palau%40irta.cat?subject=

