XI Jornada de l’ametller
Jornada tècnica de referència
LES BORGES BLANQUES, 29 de maig (català) i
30 de maig (castellà)

Presentació
Després d’haver creuat la xifra dels 10
anys de vida de la Jornada de l’Ametller
organitzada per l’IRTA a les instal·lacions
de l’Escola Agrària de les Borges
Blanques, el repte continua sent
l’excel·lència per aglutinar en dos dies la
informació més valuosa sobre aquest
cultiu que tants canvis ha generat en els
darrers anys.
Les jornades IRTA s’han convertit en un
referent en el sector de l’ametller, fet que
de ben segur ha ajudat que aquest cultiu
hagi esdevingut un cultiu de moda, fins i
tot en zones de regadiu.
Fou a partir dels anys 70, quan l’IRTA va
iniciar la investigació en l’ametller,
Novament, la jornada vol contribuir a
millorar el sector donant a conèixer tota
l’activitat que els especialistes de l’IRTA
estan realitzant tant en l’àmbit de la millora
vegetal com en el de la tecnologia de
cultiu.
En aquesta edició, la temàtica serà
variada: malalties emergents del cultiu,
elecció de portaempelts i ús eficient de
l’aigua. I analitzar la revolució de l’ametller
amb referents del sector productiu
espanyol.
Finalment, es realitzarà una visita a camp
on es podran veure els assajos en els
quals l’IRTA està treballant.
Aquesta jornada forma part de l’activitat de
demostració “Ametlla de muntanya, Eco
ametlla i ametllers d’alta densitat”,
operació 01.02.01 del PDR de Catalunya
2014-2020.

Organització

Programa
8.45 h Inici de la jornada i lliurament de la documentació
9.00 h Presentació de la jornada
9.20 h Projectes demostratius IRTA-DARP. Sra. Marta Maldonado. IRTA.
9.40 h Problemàtica de l’ametlla amarga a Espanya
Sra. Minda Tabuyo. Departament Tècnic d’Almendrave.
10.00 h Malalties en expansió: antracnosi, xanthomones i xylella
Sra. Laura Torguet. IRTA.
10.30 h Pausa (visita lliure als estands comercials)
11.00 h Com escollir el portaempelt idoni per les noves plantacions
d’ametller en regadiu. Dr. Xavier Miarnau. IRTA.
11.30 h Aplicacions actuals i futures del ‘remote sensing’ per a millorar l’ús
de l’aigua en el cultiu de l’ametller. Dr. Quim Bellvert. IRTA.
12.00 h Taula rodona: Hem aconseguit revolucionar productivament el
cultiu de l’ametller?
 Dia 29 de maig:
Sr. Xavier Gomà. Ocean Almond (Lleida).
Sr. Josep M. Roca. Futuralmond, SL (La Granja d’Escarp)
Sr. Agustí Torrelles. Alrasa Agrària SL (Raimat)
Sr. Sergi Porta. Maresme Games SL (Vinebre)
Sr. Jaume Fallada. Faser Agro-explotacions, SL (Arbeca)
 Dia 30 de maig:
Sr. Miguel Chaves. Migdalo (Beja, Portugal).
Sr. José Antonio Repollés. SAT 630 El Pico (Caspe).
Sr. Augusto Jannone. Nutalia Agroconsultores, SL (Sevilla).
Sr. Andrés Escribano. Alcadozo, S.A. (Albacete).
Sr. Alejandro Rosales. Explotaciones Agricolas las Rozas (Écija)
13.00 h Dinar
15.30 h




Visita a les parcel·les experimentals
Susceptibilitat varietal a malalties Sra. Laura Torguet. IRTA.
Alta densitat en ametller Sra. Marta Maldonado. IRTA.
Varietats europees enfront americanes Sr. Ramon Girabet. IRTA.

18.00 h Fi de la jornada

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

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s, abans del 25 de maig, a través de
l’IRTA a: INSCRIPCIO JORNADA AMETLLER
Podeu reservar el dinar al Bar Restaurant Les Verdunes Tel. 626 75 62 59
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