XXI Exposició de varietats
de préssec i nectarina
XXI Exposición de variedades de
melocotón y nectarina

Jornada tècnica de referència
GIMENELLS, dijous 27 de juliol de 2017

Presentació

Programa

Des de fa 20 anys l’IRTA organitza la
jornada “Exposició de varietats de préssec
i nectarina”, una referència i punt de
trobada per a tècnics, productors,
viveristes, empreses de subministraments,
etc. El préssec segueix sent l’espècie
fruitera més important a Catalunya, en
particular a la zona de Lleida. Aquest és el
resultat d’una especialització creixent tant
en l’estructura de producció com en
postcollita i demostra la competitivitat i la
capacitat d’innovació del sector, que en
bona part es deu a la innovació varietal.
Tant és així que actualment Espanya és el
país amb el major nombre de programes
de millora genètica d’Europa. No obstant
això, encara són moltes les noves varietats
procedents d’altres països o zones
d’Espanya, i per tant segueix sent molt
important la selecció rigorosa d’aquest nou
material vegetal per tal d’oferir al sector
productor la informació contrastada del seu
comportament i quines són les varietats de
més interès i més ben adaptades.
Aquest any, també parlarem de la
potencialitat de les noves tecnologies, i
particularment de la teledetecció com a
eina per prendre decisions de reg tenint en
compte les diferents necessitats hídriques
dins d’una plantació. Actualment ja
existeixen tècniques de teledetecció
tèrmica capaces de detectar l’estat hídric
dels cultius, les quals combinades amb
models de simulació de cultius, permeten
programar el reg de forma diferencial i
eficient.

Organització

8.45 h Lliurament de la documentació
9.00 h Inauguració i presentació de la Jornada
9.10 h Exposició comentada de varietats de préssec i nectarina
Dr. Ignasi Iglesias. IRTA - Programa de Fructicultura.
9.50 h Tècniques de teledetecció per determinar les necessitats
hídriques i de reg en cultius llenyosos
Dr. Joaquim Bellvert. IRTA - Programa d’Ús Eficient de l’Aigua.
10.20 h Exposició comentada de varietats de préssec pla i nectarina plana
Dr. Ignasi Iglesias. IRTA - Programa de Fructicultura.
11.00 h Fi de la Jornada en català

11.15 h Entrega de la documentación
11.30 h Inauguración y presentación de la Jornada
11.40 h Exposición comentada de variedades de melocotón y nectarina
Dr. Ignasi Iglesias. IRTA - Programa de Fruticultura.

12.20 h Técnicas de teledetección para determinar las necesidades
hídricas y de riego en cultivos leñosos
Dr. Joaquim Bellvert. IRTA - Programa de Uso Eficiente del Agua.

12.50 h Exposición comentada de variedades de paraguayo y nectarina
plana
Dr. Ignasi Iglesias. IRTA - Programa de Fruticultura.

13.30 h Fin de la Jornada en castellano

Lloc de realització
Local Social
C/ Bàscula cantonada Saidí
25112 GIMENELLS
Coordenades GPS: 41°39’09.2”N 0°23’16.4”E

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però és necessari inscriure’s prèviament, abans del 25 de
juliol, a través del servei d’inscripcions IRTA a: http://bit.ly/irtapréssec2017
Ajuntament de Gimenells
i Pla de la Font

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
Per dinar es recomana reservar al Restaurant La Vaqueria (Tel.: 973 748 523)
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