VIII Jornada de
fructicultura de muntanya
Jornada tècnica
SANT LLORENÇ DE MORUNYS, dijous 8 de
novembre de 2018
Presentació
Ja en plena tardor ens trobem a les portes
de la VIII Jornada de fructicultura de
muntanya que enguany es realitzarà a
Sant Llorenç de Morunys (el Solsonès),
punt clau per al desenvolupament del
projecte de fructicultura de muntanya en el
vessant de producció ecològica. Els
entrebancs en aquest projecte, com era
d’esperar, són recurrents. Si al 2017 les
gelades d’abril varen malmetre una bona
part de la producció en finques sense
protecció antigelada, aquest 2018 la
primavera més plujosa al Pirineu en 75
anys ha ocasionat una greu afecció de
motejat en moltes finques comercials.
És per això, i pel fet d’estar al bressol d’on
va néixer l’Associació Biolord, que a més
a més d’exposar l’estat actual del projecte
de fructicultura de muntanya, es dedicarà
una part a l’experiència italiana en
l’elecció varietal i producció ecològica. Es
comptarà també amb la presència d’un
destacat productor i comercialitzador de
fruita ecològica. A més a més, es dedicarà
una ponència al motejat i a eines de
predicció i mesures de control disponibles,
per finalitzar amb una taula rodona sobre
experiències de valorització de poma de
muntanya. La jornada clourà amb la visita
a diferents finques de l’Associació Biolord
en producció ecològica a Sant Llorenç de
Morunys.
Un cop més la jornada vol facilitar la
interacció i els contactes entre tots els
assistents a més d’aportar informació
puntual i útil sobre els temes de màxim
interès.

Programa
9.00 h Recepció dels assistents, inscripció i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la jornada
Il·lma. Sra. Sara Alarcón. Presidenta del Consell Comarcal del Solsonès.
Il·lm. Sr. Francesc Xavier Mas. Alcalde de Sant Llorenç de Morunys.

9.30 h Estat actual del projecte de fructicultura de muntanya. Orientacions
varietals en producció integrada i ecològica
Dr. Luís Asin. IRTA–Programa de Fructicultura.
Sr. Andreu Vila. Assessor en producció ecològica. ADV Pirineus.

10.00 h La producció ecològica de poma: una alternativa amb futur. Reflexió
de 20 anys de producció i comercialització de fruita ecològica
Sr. Miguel Sanz. Director de BIOSANZ (Saragossa), president del Comité
Aragonés de Agricultura Ecológica i productor.

10.30 h La producció de poma al Südtirol. Tendències varietals en producció
integrada i ecològica. Estratègies de control del motejat
Dr. Walter Guerra. Laimburg Research Centre (Südtirol, Itàlia).

11.15 h Pausa
12.00 h La protecció enfront del motejat. Característiques i desenvolupament
del fong. Eines de decisió per la realització dels tractaments

 Sr. Pere Vilardell. IRTA-Mas Badia.
13.00 h Poma de muntanya: valorització d’un producte diferent. Experiències
comercials i noves oportunitats

 Sr. Ferran Huguet. Casa Ametller. “La poma dels Pirineus Catalans”.
 Sr. Josep Pintó. La poma “Biolord”.
 Sr. Esteve Arimany, Departament de Compres de Bon Preu-Esclat.
Torn obert de paraules

14.00 h Cloenda de la jornada
Sra. Elisenda Guillaumes. Directora General d’Agricultura i Ramaderia. DARP.

14.15 h Dinar a El Monegal

Organització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

15.30 h Visita a les finques de producció ecològica de poma Biolord a Sant
Llorenç de Morunys

Lloc de realització
El Monegal
25282 ELS GUIXERS – SANT LLORENÇ DE MORUNYS
Coordenades GPS: 42.140436, 1.599036

Inscripcions
@ruralcat

La jornada és gratuïta però és necessari inscriure’s, abans del 5 de novembre, a
través del servei d’inscripcions IRTA: INSCRIPCIÓ_JORNADA
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