IX Jornada de l’ametller
Jornada tècnica de referència
LES BORGES BLANQUES, 18 de maig de 2017

Presentació
En aquests moments, l’ametller ja s’ha convertit
en el cultiu de moda i de referència en els nous
regadius de tot el territori. Durant aquests
últims 5 anys el cultiu ha viscut una autèntica
revolució de material vegetal, models
productius, tecnologia i sens dubte de mercat.
La jornada vol contribuir a la millora d’un sector
en ple procés de canvi, i pretén transferir i
donar a conèixer l’activitat que els especialistes
IRTA estan realitzant tant en l’àmbit de la
millora vegetal com de la tecnologia de cultiu.
En aquesta IX edició es presentaran els
resultats
dels
principals
assaigs
de
comportament agronòmic i productiu de noves
varietats que s’estan portant a terme en
diferents indrets de Catalunya. La protecció del
cultiu també serà un dels temes importants.
S’abordaran temes de maneig tant de malalties
secundàries
(fongs)
com
d’emergents
(bactèries) que poden esdevenir greus
problemes en el futur. Per últim, i seguint amb
l’exposició dels principals països productors
d’ametlla, el ponent invitat presentarà la
situació actual del cultiu a Austràlia.
Finalment, es realitzarà una visita de camp on
es podran veure els assaigs en què l’IRTA està
treballant, així com també observar el
comportament agronòmic i productiu de noves
varietats i models productius.

Programa
8.45 h

Inici de la jornada i lliurament de la documentació

9.00 h

Presentació de la jornada

9.15 h

Prevenció i estratègies de control de bacteriosis. Xanthomonas i Xylella
Dr. Emili Montesinos. Catedràtic de Producció Vegetal. CIDSAV, Universitat de
Girona.

10.00 h

Rovell, cribat i arrufat, malalties secundàries a tenir en compte en els propers
anys
Sra. Laura Torguet. Tècnic de l’IRTA de Lleida.

10.30 h

Pausa (visita lliure als estands comercials)

11.00 h

Resultats dels assajos agronòmics i productius IRTA de les noves varietats
d’ametller
Dr. Xavier Miarnau. Investigador de l’IRTA de Lleida.

11.30 h

Eines per optimitzar el maneig de la fertirrigació en el cultiu de l’ametller
Sra. Marta Maldonado. Tècnic de l’IRTA de Lleida.

12.00 h

Austràlia a l’avantguarda del cultiu de l’ametller
Dra. Michelle Wirthensohn. PhD a l’Australian Almond Breeding Program. School
of Agriculture, Food & Wine. University of Adelaide.

13.00 h

Dinar

15.30 h

Visita a les parcel·les experimentals
 SIGNUM WG, la nova solució de BASF per a les malalties fúngiques de
l’ametller
 Estudi econòmic d’implantació i maneig de diferents models productius
d’ametller
Dr. Xavier Miarnau. Investigador de l’IRTA de Lleida.
Sr. Ramon Girabet. Tècnic de l’IRTA de Lleida.
Sra. Marta Maldonado. Tècnic de l’IRTA de Lleida.
Sra. Laura Torguet. Tècnic de l’IRTA de Lleida.

18.00 h

Fi de la jornada

Organització

Col·laboració

Lloc de realització
IRTA Finca experimental i Escola Agrària de Les Borges Blanques
Finca La Pujada, Camí de les Verdunes, s/n
25400 - LES BORGES BLANQUES
Coordenades GPS: X 322.586.22 Y 4.609.581

Esponsorització

Inscripcions
La jornada és gratuïta però és necessari inscriure’s prèviament, abans del 16 de maig,
a través del servei d’inscripcions IRTA a: http://bit.ly/irtaametller2017
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del PATT
del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
Podeu reservar el dinar al Bar Restaurant del Polígon Les Verdunes: Tel. 649 630 636.
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