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VA DE TOMÀQUETS!

Divendres 23 de juliol | Can Poc Oli - Manresa
Visites a camp

Inscriu-t
e
a la que
més
t’interes
si
o a les d
ues!

Jornada matí. 9 h - 11.45 h

Jornada tarda. 17 h - 19.30 h

Selecció participativa de
varietats tradicionals de
tomàquets resistents a
virosis

Diversitat a l’hort:
Assaig varietal de 56
varietats locals de
tomàquets

programa i inscripcions prèvies obligatòries a:

associaciolera.org | tel. 938787035- 672337305 | info@associaciolera.org
Una proposta de l’associació

Selecció participativa de varietats tradicionals
de tomàquets resistents a virosis

Diversitat a l’hort: assaig varietal de 56
varietats locals de tomàquets

Programa:

Programa:

9.00 h Benvinguda i presentació de la jornada a càrrec de Jaume Brustenga,
professor de l’Escola Agrària de Manresa i secretari de l’associació L’Era, Espai de
Recursos Agroecològics

17.00 h Presentació de la jornada a càrrec de Joana Amador, professora de l’Escola
Agrària de Manresa.

9.10 h	El programa de millora per introduir gens de resistència al tomàquet pera
de Girona
9.20 h Visita a la parcel·la experimental: selecció participativa de noves varietats
de tomàquet pera de Girona
10.00 h	Taller sobre hibridacions: aprèn a fer un híbrid en tomàquet
10.45 h	Tast de les noves varietats

17.10 h	El Catàleg de Varietats Locals d’Interès Agrari de Catalunya
17.30 h	El Banc de llavors de la Generalitat de Catalunya
17.50 h Presentació del assaig varietal de tomàquets
18.10 h Visita al assaig varietal de tomàquets
19.00 h	Tast de varietats locals de tomàquets

Neus Vinyals, associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics.

19.30 h	Cloenda de la jornada

11.45 h Fi de la jornada

Ponents:

Ponents:

Rosa Mari Pedrol, tècnica del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural

Joan Casals, Fundació Miquel Agustí - Escola d’Enginyeria Agroalimentària i
Biotecnologia de Barcelona (EEABB-UPC)
Neus Vinyals, associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics.
Aquesta jornada forma part del programa de millora del tomàquet pera de Girona
finançat a través dels Ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció
agroalimentària ecològica, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Vidal Guerrero, responsable del banc de llavors de la Generalitat de Catalunya
Joan Casals, Director tècnic de la Fundació Miquel Agustí
Xènia Torras, responsable del projecte Esporus

Les visites són gratuïtes i d’inscripció prèvia obligatòria independent per a cada una d’elles a associaciolera.org
Cap persona que no estigui inscrita prèviament podrà participar a la visita. El nombre de places és limitat.

Lloc de realització:
Finca Can Poc Oli. Escola Agrària de Manresa.
	Carretera 1411-b, km 23,6 Manresa.
(https://goo.gl/maps/9D6L8R9YT896nxRz5)
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