XVIII Exposició de varietats
de préssec i nectarina
XVIII Exposición de variedades de
melocotón y nectarina
Jornada tècnica / Jornada técnica
GIMENELLS, dijous 31 de juliol de 2014
Presentació

Programa

Els darrers anys han suposat un canvi
important en les tendències de plantació de
les
diferents
especies
fruiteres
a
Catalunya. Actualment es palesa la
progressiva especialització del conreu del
presseguer a les comarques de Lleida i
Tarragona, juntament amb el cirerer, i de la
pomera a Girona, amb l’objectiu de produir
a cada zona productora les especies més
adaptades des del punt de vista edafoclimàtic i per tan més competitives en un
mercat cada cop més globalitzat.
El presseguer es l’espècie de fruita dolça
que actualment presenta la major innovació
varietal, especialment en el cas de la
nectarina i el préssec pla. Aquesta
innovació és clau per mantenir la
competitivitat del sector productor, però
l’elecció varietal és complexa davant la
continuada aparició en el mercat de noves
varietats provinents de més de 20
programes de millora genètica situats arreu
del mon, dels quals gairebé la meitat es
desenvolupen en la actualitat a l’estat
espanyol.
Amb l’objecte de donar a conèixer quines
són les varietats més adaptades a les
nostres condicions climàtiques, les que
proporcionen la millor qualitat i quina
tecnologia s’ha d’aplicar, l’IRTA disposa a
Catalunya del programa d’avaluació de
material vegetal: noves varietats i nous
portaempelts. Aquest programa, iniciat al
1994, permet seleccionar anualment les
varietats més destacables, conèixer les
seves característiques i transferir aquesta
informació, contrastada i actualitzada, al
sector.

Organització

8.45 h Inici de la jornada en CATALÀ. Lliurament de la documentació
9.00 h Inauguració de la Jornada
9.10 h Exposició comentada de varietats de préssec i nectarina
Dr. Ignasi Iglesias Castellarnau, especialista de l’IRTA.

9.50 h Comportament agronòmic i qualitat de nous porta-empelts de
presseguer: Resultats preliminars
Sr. Miquel Peris, especialista de l’IRTA.

10.20 h Exposició comentada de varietats de préssec pla i nectarina plana
Dr. Ignasi Iglesias Castellarnau, especialista de l’IRTA.

11.00 h Fi de la jornada en català
11.15 h Inicio de la jornada en CASTELLANO. 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 Castellarnau, especialista del IRTA.

12.20 h Comportamiento agronómico y calidad de nuevos porta-injertos de
melocotón: Resultados preliminares
Sr. Miquel Peris, especialista del IRTA.

12.50 h Exposición comentada de variedades de paraguayo y nectarina plana
Dr. Ignasi Iglesias Castellarnau, especialista del IRTA.

13.30 h Fin de la Jornada en castellano

Lloc de realització
Local Social de Gimenells
C/ Bàscula cantonada Saidí (GIMENELLS)

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s abans del 24 de juliol a través de l’IRTA
(Tel.: 973 702 579 – A/e: eel.informacio@irta.cat) contacte: Sra. Sònia Forcada o a
través del servei de Preinscripcions a jornades PATT de RuralCat
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
Pel dinar es recomana reservar al Restaurant La Vaqueria (Tel. 973 748 523)

Col·laboració
Amb el patrocini

Ajuntament deGimenells
i Pla de la Font

Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
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