XIX Jornada fructícola
Jornada tècnica de referència
MOLLERUSSA, 22 d’octubre de 2014 (en català)
23 d’octubre de 2014 (en castellà)
Presentació
L'IRTA, com cada any, organitza la Jornada
Fructícola per transferir els resultats dels
diferents assaigs que s'estan duent a terme i per
aportar solucions als problemes agronòmics que
es presenten al sector de la fruita dolça.
Ja són 29 edicions d'una trobada anual en què
es reuneixen fructicultors, tècnics, investigadors,
companyies fabricants de pesticides o
agroquímics, empreses de serveis, viveristes,
administració, etc.
Aquest any el ponent convidat és el Sr. Mauricio
Frías, un tècnic assessor de finques productores
de fruita dolça a Xile. Ell ens aportarà la visió
sobre cap a on està evolucionant la producció
de poma, cirera i altres espècies fruiteres a Xile,
així sobre quines són les novetats en la gestió i
maneig de les plantacions (varietats, sistemes
de formació, ocupació de fitohormones,
fertilització, etc).
En la jornada es presentarà PROFRUIT, un
projecte per a l'estudi i la promoció de la xarxa
antipedra, en el qual participa el DAAM, l'IRTA i
les principals empreses d'instal·lació d'aquest
sistema de protecció davant la pedra. I també
s'aportaran resultats sobre Fruit.Net, la millora
del quallat en pera Conference i la coloració en
poma Fuji.
Us convidem a participar en aquesta XIX
Jornada Fructícola per compartir experiències i
definir conjuntament les principals línies de
treball per al futur.

Lloc de realització
Finca Estació Experimental IRTA Mollerussa
(Coordenadas GPS: N 41.6174º - E 0.8699º)
Ctra. de Mollerussa a Torregrossa km 3
MOLLERUSSA

Organitza

Programa
8.45 h Inici de la Jornada: lliurament de la documentació
9.00 h Presentació de la Jornada
Hble. Sr. Josep Maria Pelegrí. Conseller d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Sr. Josep Maria Monfort. Director general de l’IRTA.
Il·lm. Sr. Marc Solsona. Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa.
9.10 h Novetats Fruit.Net per al control de plagues i malalties
Sr. Jordi Cambray. Investigador de l’IRTA.
9.25 h PROFRUIT: diferents tecnologies en xarxes antipedra
Sra. Ines Santoro. IRTA-EE Lleida.
9.40 h Benvinguda per part de les autoritats
10.00 h Exposició comentada de les varietats de poma i pera, patrocinada
per DOW AGROSCIENCES
Dr. Ignasi Iglesias i Sr. Joaquim Carbó. Especialistes de l’IRTA.
10.30 h Pausa - cafè
Visita lliure a l’exposició de varietats i als estands comercials.
11.20 h Noves estratègies per millorar al quallat en pera Conference
Dr. Luís Asin. Especialista de l’IRTA.
11.40 h El cultiu de l’ametller en alta densitat: una alternativa
Sr. Xavier Miarnau. Especialista de l’IRTA.
12.00 h Situació de la producció de fruita a Xile
Sr. Mauricio Frías. Consultor tècnic en Fructicultura a Xile.
13.00 h Dinar
15.00 h Visita simultània d’assajos de camp:
 Demostració de tecnologia de malles antipedra per la protecció de
fruita
Sra. Ines Santoro. IRTA-EE Lleida.
i les empreses Qualityplan, Evolya, Agromalla i Novafruit.
 Càlcul de les necessitats hídriques en fruiters
Dr. Joan Girona. Investigador de l’IRTA.
Visita lliure a l’exposició de varietats i als estands comercials
17.00 h Estat actual del foc bacterià i la taca bacteriana
Dr. Xavier Auqué. Responsable de Sanitat Vegetal del DAAM.

Suport i col·laboració

17.15 h Millora de la coloració en poma vermella
Sr. Joaquim Carbó. Especialista de l’IRTA.
17.30 h Exposició comentada de varietats de préssec, nectarina, préssec pla
i nectarina plana
Dr. Ignasi Iglesias. Especialista de l’IRTA.
18.30 h Fi de la Jornada

@ruralcat
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XIX Jornada fructícola
Demostracions de camp
MOLLERUSSA, 22 d’octubre de 2014 (en català)
23 d’octubre de 2014 (en castellà)
Programa de Demostracions de camp
9.00 h MAKATO - MAKATO TURBO GUIA
Demostració del polvoritzador hidropneumàtic MAKATO TURBO GUIA amb 2000 litres de capacitat.
Aquest polvoritzador augmenta l’eficiència de tractaments en fruiter, ja que accepta un major volum i cabal
d’aire que permet fer els mateixos tractaments a una major velocitat de treball. A diferència dels ja existents,
Makato Turbo Guia disposa d’un mesclador incorporat i neteja fulles accionant-ho des de el tractor.

9.30 h BALTRONS - ARVIPO PS-100
Presentació de les noves estisores d’esporga ARVIPO LITHIUM PS100. Estisores amb bateria de liti i sense
manteniment diari. Aquestes estisores tenen com a novetat el gran augment de la força, augment de tall, gran
augment de la duració de la bateria i reducció del seu pes. També porta incorporat un visualitzador LCD que compta
el número de talls, el nivell de bateria, la intensitat de consum i gestió d’històric.

10.00 h NIUBO MAQUINARIA AGRICOLA - GALAXY 2238 - KOMPACT 200
Demostració de la desbrossadora GALAXY 2238, que minimitza els tractaments amb herbicides.
Demostració de la trituradora KOMPACT 200 que destrueix gran quantitat de material de poda i herba.
Ambdues màquines són molt ràpides i ofereixen un estalvi significatiu de combustible, hores i emissions.

10.30 h OSVALD FERRETERIA - ELECTROCOUP
Demostració de les estisores elèctriques de poda F3010, INFACO (ELECTROCOUP). Estisores de poda de
fruiters amb multi capçal i guant de seguretat, que fa estalviar costos i millora la seguretat de treball.
Demostració d’una serra elèctrica, de la casa INFACO, marca POWERCOUP.
Demostració de la pilota recollidora de fruits secs, olives i pomes del terra.

11.00 h ARGILÉS DISSENY I FABRICACIÓ, SA - ARGILES AF-10 EVOLUTION
Demostració de la nova màquina de recol·lecció de fruita, ARGILÉS AF-10 Evolution que incorpora el nou sistema de
transport individual dels fruits fins al palot amb cassoletes. En diferència a les màquines tradicionals amb cintes, que
agrupen tota la fruita en una cinta principal, en aquesta màquina els fruits passen de manera individual dels braços
laterals a les cassoletes, augmentant la qualitat en el tracte del fruit.

11.30 h MECANOCAMP - STIHL ASA-85
Demostració de les estisores elèctriques amb acumulador STIHL model ASA-85 . Novetat de l’1 d’octubre d’aquest
any. STIHL líder mundial en maquinària d’un sol operari ha creat una fusió de tecnologia i investigació en bateries de
ió liti.

12.00 h SAFLOWERS - MX SAFLOWERS
Presentació del tractor MX SAFLOWERS. Petit tractor amb forma de quad, amb homologació agrícola.
Demostració del funcionament de la barra d’herbicida electro-hidràulica amb quad.
Demostració del funcionament de barra electro-hidràulica per tractaments contra Mosca de la fruita,
així com la repartidora de productes com el productes pel control de caragols.
Demostració de les estisores d’esporga CAMPAGNOLA.

12.30 h CONTROL DE HELADAS
Demostració del sistema de control de gelades amb baixa aplicació d’aigua. Aquest sistema porta microaspersors amb
polsador i cabalímetre amb aplicació constant d’aigua en tota la superfície i durant tota la gelada.

13.00 h TALLERS CORBINS - SEGADORA GL-4
Presentació d’una segadora que treballa per els dos costats amb un kit d’herbicida. L’objectiu de la demostració és
evidenciar l’estalvi de temps i combustible al realitzar en una sola passada dues tasques, la sega de l’herba i
l’aplicació de l’herbicida.

17.00 h VIVAI MAZZONI-PODADORA MECÀNICA AMB FINESTRES PER A MUR FRUITER CMA250
Presentació del funcionament de la podadora mecànica CMA250 de pre-poda hivernal amb finestres (patent de la
Fundació Edmund, Trento, Itàlia) especialment dirigida a parcel·les de producció en mur fruiter (ex. Bibaum®).
Aquesta podadora està preparada amb barres de tall lateral + topping. A diferència de les podadores existents,
la poda amb finestres proveeix de llum i renovació la massa vegetativa del mur fruiter.
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XIX Jornada fructícola
Ponències comercials
MOLLERUSSA, 22 d’octubre de 2014 (en català)
23 d’octubre de 2014 (en castellà)

Programa de Ponències comercials
9.00 h UPL IBERIA SA. ELS COURES EFICIENTS PER FRUITERS
UPL Iberia proposa unes solucions a base de coure, altament eficients. Les formulacions
®
®
Disperss del coures Caldos Bordeles RSR disperss i del Novicure (sulfat tribàsic de coure)
són formulacions d’alta qualitat, totalment segures, que presenten avantatges a nivell de
facilitat de mescla, efecte mullant i antiespumant. La mida fina de les partícules de coure
proporcionen major adhesivitat i cobertura. Els coures de UPL Iberia estan optimitzats per ser
eficients fins i tot en situacions de reducció de dosi.

9.40 h Benvinguda per part de les autoritats

®

11.00 h COMPO EXPERT SPAIN SL. EFECTE DE BASFOLIAR FROST PROTECT EN
EL CONTROL DE DANYS PER GELADES EN PRESSEGUERS I AMETLLERS
Presentació del producte i dels resultats obtinguts en el control de danys per gelades
durant la fase de floració en presseguer i ametller.
Projecte realitzat amb IRTA EEP en condicions ambientals controlades.

Lloc de realització

Inscripcions

Finca EE IRTA de Mollerussa

La jornada és gratuïta i no cal inscriure’s prèviament.

Ctra. de Mollerussa a Torregrossa km 3

Per a més informació contactar amb la Sra. Sònia Forcada:
Tel.: 973 702 579 – A/e: eel.informacio@irta.cat

MOLLERUSSA
Coordenades GPS:
N 41.6174º - E 0.8699º

Organització

Col·laboració

Suport
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