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PRESENTACIÓ

PROGRAMA
9.00 h.

Presentació de la Jornada.
Sr. Ramon Baró Cerqueda, director de l’Escola de Capacitació
Agrària de Les Borges Blanques del DAR.

9.15 h.

Mecanització integral del cultiu dels fruiters: sistemes
de formació, poda de part aèria, poda d'arrels i aclarida.
Sr. Miquel Pasqual Roca i Sr. Josep M. Nolla Jordana,
professors de Fructicultura de l’Escola d’Enginyeria Agrària
de la Universitat de Lleida.

10.35 h. Sortida a camp.
11.00 h. Pausa–cafè.
11.20 h. Demostració de camp. Poda d’arrels, poda de la part
aèria, sistemes de formació.
Sr. Antoni Monturiol Gimeno i Sr. Emili Ramón Alandete.
Phytolleida.
13.30 h. Cloenda de la Jornada.
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Aquesta jornada tracta, doncs, de donar una visió integral
de les possibilitats de la mecanització, i de les possibilitats
d’integració amb d’altres sistemes tecnològics.

Escola de Capacitació Agrària de Les Borges Blanques
Finca la Pujada s/n
Les Borges Blanques

AST

La mecanització pot contribuir positivament en l’assoliment
d’aquest objectius: l’aclarida mecànica, la poda d’arrels pel
control del vigor i la poda mecànica de la capçada, tant per
la formació dels arbres com per la producció, són alternatives
tecnològiques que cal considerar cada cop amb més atenció.

LLOC DE REALITZACIÓ
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Els principals objectius de les explotacions fructícoles fan
referència al control dels costos de producció i a la
productivitat. En aquest context, un dels principals reptes
de l’explotació fruitera actual fa referència a la identificació
dels sistemes de plantació, que permetin una reducció de
les necessitats de mà d’obra i una alta productivitat,
identificada amb la precocitat de producció i un alt rendiment;
factors que estan estretament relacionats amb el vigor del
material vegetal i el sistema de formació i poda.

INSCRIPCIONS
Es pot inscriure a la jornada a través del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/inscripcionspatt.html

