
PROGRAMA

8.45 h
Inici de la jornada. Entrega de la documentació
9.00 h
Presentació de la Jornada
9.20 h
Novetats Fruit.Net per al control de plagues i malal�es
Sr. Jordi Cambray. Especialista de l’IRTA.
9.40 h
Comportament produc�u i rendibilitat econòmica de diferents sistemes de 
formació en pera Conference 
Dr. Luís Asín. Especialista de l’IRTA. 
10.00 h
Benvinguda per part de les autoritats
Sr. Josep Maria Monfort. Director general de l’IRTA.
Il∙lm. Sr. Marc Solsona. Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa.
10.10 h
Exposició comentada de varietats de poma i pera
Dr. Ignasi Iglesias i Sr. Joaquim Carbó. Especialistes de l’IRTA.
10.40 h
Pausa (Visita lliure a l’exposició de varietats i als estands comercials)
11.20 h
Eines de suport per decidir com aclarir les pomes
Sra. Glòria Àvila. Especialista de l’IRTA.
11.40 h
Què ens aporten els nous portaempelts de presseguer? 
Dr. Ignasi Iglesias. Especialista de l’IRTA.
12.00 h
Història i situació actual de la producció i exportació de la fruita d’os a Xile 
Sr. Daniel Desmar�s. Cap de projectes de desenvolupament i inves�gació de  
l’empresa GESEX SA.
13.00 h
Dinar (Presència de Food Trucks on es podrà esmorzar i dinar)
15.00 h
Visita simultània d’assajos de camp:
- Phytobac-Bayer: Un sistema innovador per a l’eliminació de les restes de 
neteja d’equips d’aplicació de fitosanitaris 
Sr. Miquel Peris. Especialista de l’IRTA.
- Patrons Geneva de pomera
Dr. Ignasi Iglesias. Especialista de l’IRTA.
-PROFRUIT. Novetats en tecnologia de malles an�pedra
Dr. Luis Asín. Especialista de l’IRTA.
Visita lliure a l’exposició de varietats i als estands comercials
17.00 h
Malal�es de quarentena: Estat actual del foc bacterià i simptomatologia 
de les ‘Xanthomones’ 
Sr. Xavier Auqué i Sr. Antonio Dolset. Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal. 
DARP. 
17.20 h
Aspectes claus en plantacions joves d’ametller 
Dr. Xavier Miarnau. Especialista de l’IRTA.
17.40 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

XXI EDICIÓ

Jornada tècnica de referència

Espònsor principal

Espònsor

Lloc de realització
 
Finca Experimental de l’IRTA
Ctra. de Mollerussa a Torregrossa km 3
MOLLERUSSA

Coordenades GPS: 
N 41.6174° - E 0.8699°

Organitza

Col∙laboració

MOLLERUSSA

DIMECRES 19 D’OCTUBRE
(CATALÀ)
DIJOUS 20 D’OCTUBRE
(CASTELLÀ)

Patrocina

PRESENTACIÓ

La  Jornada  Fruc�co la  de  Mol lerussa 
organitzada per l'IRTA és el major punt de 
trobada de fruc�cultors i agents del sector 
fruc�cola del sud d'Europa, amb més de 2.000 
assistents entre els dos dies de durada (primer 
dia en català i segon dia en castellà). Al voltant 
de cent empreses par�cipen a la jornada, 
presentant els seus productes mitjançant la 
seva presència en un estand, i / o presentant les 
novetats de les seves empreses en ponències 
comercials o demostracions de camp en les 
finques que l'IRTA té a Mollerussa, lloc on es 
realitza la jornada. La jornada ofereix 
ponències tècniques on els inves�gadors 
transfereixen els resultats dels diferents 
assajos i aporten solucions als problemes que 
es presenten en el sector de la fruita. 
En aquesta edició el ponent convidat és el Sr. 
Daniel Desmar�s, que ens aportarà una visió 
molt complerta de la fruita d'os a Xile. També 
s'abordaran altres temes com sistemes de 
formació de 'Conference', peus de presseguer, 
noves eines per l'aclarida de la pomera, i les 
claus per realitzar la millor elecció varietal en 
ametller. Com sempre també es presentaran 
les innovacions varietals en pomera, perera i 
presseguer i, per la tarda, es visitaran els camps 
d'assaig. 
Aquestes jornades són una plataforma per 
proposar i expressar opinions, alterna�ves, 
preocupacions i solucions als problemes que 
es van presentant any rere any en el sector. 
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PROGRAMA DE PONÈNCIES COMERCIALS

9.30 h
OLARTE AGRARIA; LA FERTILITZACIÓ NATURAL CHAMAR, UN NOU MODEL DE FERTILIZACIÓ
En l'agricultura convencional amb agroquímics, l'ús de fer�litzants, insec�cides, herbicides i l'excessiu maneig del terreny, fa que les 
condicions de sòl es vegin profundament alterades, dificultant  el creixement de microorganismes en el sòl. En canvi, l'ús del fer�litzant 
CHAMAE, fa que amb el seu mecanisme d'acció ajuda a crear i mantenir un SÒL VIU, afavorint el desenvolupament i creixement  de la biota 
del sòl, enriquint-lo i fent-lo cada vegada més fèr�l.
10.00 h
Benvinguda per part de las autoritats
10.30 h
SIPCAM IBERIA, S.L.; GAMA STILO: UN NOU ESTIL DE BIOESTIMULACIÓ EN FRUITERS 
Presentació dels principals factors d'estrès que afecten als fruiters i repercuteixen tant en quan�tat com en qualitat de la collita. Presentació 
de les novetats en bioes�mulants de SIPCAM IBERIA per controlar els factors d'estrès.
11.00 h
SEIPASA; DESENVOLUPAMENT DE SEIPASA PER A FRUITERS
Presentació de les inves�gacions i assajos de camp realitzats per SEIPASA per el desenvolupament de nous productes per al control de 
plagues i malal�es en fruiters.
11.30 h
ARYSTA LIFESCIENCE IBERIA; QUÈ APORTA ARYSTA AL CULTIU DE FRUITERS?
Presentació dels productes incorporats al catàleg d'Arysta LifeScience en protecció i biocontrol de fruiters.
12.30 h
BASF ESPAÑOLA; REGALIS PLUS, MÉS DEL QUE ESPERES
Presentació del producte REGALIS PLUS, el nou regulador de creixement de BASF, potenciat per una formulació innovadora que assegura uns 
resultats òp�ms en el control del creixement de l'arbre i la seva ges�ó del rendiment a més d'enfor�r la planta, ja que a la vegada Regalis Plus 
té un efecte en la prevenció del Foc Bacterià. 

PROGRAMA DE DEMOSTRACIONS DE CAMP

9.00 h
ILERMOTO - QUADS PONENT SL
Presentació del nou model de quad ATV YAMAHA GRIZZELY 700 (2.100 x 1.100 x 1.200). Té un motor 708 cc que genera una major par, per 
treballar amb la màxima eficàcia. Innovadora transmissió ultramàfic® i sistema de selecció de tracció on-commands®. 
9.30 h
SAFLOWERS - MX SAFLOWERS
Presentació d’una carreta elevadora hidrostá�ca Transfmet model CH-1300 especialitzada per camp de fruiters. Les seves caracterís�ques 
més destacades són una carrega de 1300 kg. amb una elevació que pot ser de 2,  2,5 i 3,2 m., amb motor dièsel de 20 HP i amplada de 1,3 m.
10.00 h
OSVALD FERRETERIA - ELECTROGRUP
Demostració de les noves es�sores elèctriques de poda ELECTROCOUP F-3015. Es�sores de poda de fruiters amb mul� capçal i guant de 
seguretat, que fa estalviar estalvia costos i millora la seguretat. El nou model porta una nova bateria de li� i és de mida reduïda.
10.30 h
BAYER - PHYTOBAC
Presentació del producte PHYTOBAC que permet ges�onar els efluents que queden en els tancs després de l'aplicació i de la posterior neteja 
dels equips de tractaments. Phytobac està basat en els sistema de llit biològic o biobed, es un sistema simple i fàcil d'u�litzar.
11.00 h
MECANOCAMP - STIHL ASA-85
Presentació de la nova versió de �sora elèctrica amb acumulador de li� ió de la marca  STIHL model ASA-85 . Aquestes �sores tenen una 
obertura màxima 45 mm, autonomia de 10 h. i un pes de 98 g. Demostració de la motoserra MSA 160T, de pes sense acumulador de 24 g.
11.30 h
TALLERS CORBINS – SISTEMA DE PREPODA
Presentació del sistema de prepoda amb disc per malla an�pedra amb sistema automà�c de palpació de pals. Aquest sistema realitza dues 
funcions a la vegada, tall ver�cal superior amb sistema de palpador automà�c i tall lateral.
12.00 h
NOVAFRUIT- SISTEMA PUSH DOWN-TELA REFLECTANT LUMILYS®
Demostració de la col∙locació del sistema PUSH DOWN en les xarxes an�pedra, nou sistema de buidat de la pedra i reducció dels danys pel 
vent. Demostració del nou sistema de fixació de la tela reflectant subjectada amb elàs�cs.
12.30 h
DAU AICO CAS - 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 super�cie i durant tota la gelada.
13.00 h
Dinar (Presència de Food Trucks on es podra esmorzar i dinar)
16.30 h
NUTRICONSELL - FA.MA.di Marigonda Gino
Presentació de màquina podadora de la casa FA.MA. per a mur fruiter (Itàlia). Equipada amb barra ver�cal de tall de 3 m mes barra de 
topping. La màquina realitza una esporga molt neta de tall amb agilitat i facilitat de moviments. És molt robusta i lleugera. 
17.00 h
MODPOW
Presentació de l'op�mització del reg mitjançant sensors amb tecnologia mul�plant. Aquesta tecnologia permet tenir una xarxa de sensors 
distribuïts al sòl amb molt baix manteniment ( Ultra-low power). 
17.30 h
SCHILLINGER- GmbH
Presentació del generador d'aire més eficient per a la protecció de cul�us contra gelades. La par�cularitat d'aquest generador és la seva 
portabilitat, donant-li una àmplia versa�litat d'ús. L'aparell protegeix un total de 5 ha.
18.00 h
VIMAR
Presentació d'un nebulitzador d'ultra baix volum de la marca CIMA, que produeix un important estalvi d'aigua i fitosanitaris en els 
tractaments en fruiters. Aquesta aplicació es molt més eficient que la que produeixen la resta de màquines ja existents.
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