Sistemes de conreu del cirerer
i altres fruiters de pinyol de
secà
Jornada tècnica
TORRELLES DE LLOBREGAT, dijous 27 d’octubre de 2016

Presentació
El conreu de fruiters en sòls amb capa
herbosa és un mètode alternatiu de
control de l’estrat herbaci que permet
millorar l’estructura i biodiversitat del
sòl. En sòls de secà, aquest mètode
s’ha mostrat també eficaç en un major
control de la humitat i erosió del sòl
davant sistemes agronòmics que
remouen la terra i faciliten el seu
dessecat. La poda equilibrada pel
control del creixement de la part aèria
dels arbres és diferent en funció del
tipus de fruiter. La intensitat de poda
ens pot afectar els arbres a nivell
sanitari i productiu.
La implantació dels diferents sistemes
de protecció per evitar danys als
conreus per causa del porc senglar és
especialment necessària en aquells
espais agraris on la densitat d’aquests
ungulats sigui elevada front a la
superfície de conreu. Sembla evident
que no es poden córrer riscos de
danys en els conreus de major valor
afegit i on a més de veure’s afectada
la producció anual, també en resulten
perjudicats els elements productius
(arbres) en zones on la població
agrària que s’ha de guanyar la vida
amb l’agricultura pot veure afectada
de forma severa la seva economia.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
17.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Joan Vallhonrat Matalonga, cap de l’Oficina Comarcal del DARP al
Baix Llobregat.
17.05 h Tanques cinegètiques i altres solucions com alternativa per a la
protecció de conreus
Sr. Oriol Prado, tècnic de l’empresa Faunatek.
17.35 h Experiència de tancament a Can Montmany (Begues)
Sr. Josep Montmany, agricultor expert.
18.00 h Sistemes de conreu en secà dels fruiters de pinyol. Capa herbosa i
poda equilibrada en fruiters
Sr. Tomàs Llop, agricultor expert.
20.00 h Precs i preguntes dels assistents
20.15 h Cloenda de la Jornada
Il·lm. Sr Ferran Puig, alcalde de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat.

Lloc de realització
Sala d’Actes de l’Ajuntament
Plaça de l'Ajuntament, 1
08629 TORRELLES DE LLOBREGAT

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure-s’hi prèviament a través de
l’Oficina Comarcal del Baix Llobregat (abllogregat.daam@gencat.cat).

Torrelles de Llobregat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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