
Organització

Col·laboració

Jornada tècnica en línia
Dimecres, 4 de maig de 2022

Programa

17.00 h Benvinguda i presentació de la jornada

17.05 h Assajos de varietats tradicionals i millorades en cultius 
de fulla: enciam, espinac, bleda i escarola 
Sr. Borja Camí. Tècnic d’Arreu.

17.30 h Conceptes bàsics de millora i resistències en enciams 
Sr. Jose Luis Saiz. Account Manager de Rijk Zwaan Ibérica.

19.00 h Torn de preguntes

19.15 h Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç 
d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.

Presentació

La Fundació Miquel Agustí, conjuntament 
amb Arreu, fa uns anys que treballa en 
l’estudi del comportament varietal de cultius 
de fulla. Fins al moment, s’han realitzat 3 
edicions dels assajos en diferents cicles 
de cultiu a l’aire lliure i amb varietats 
tradicionals i millorades. L’objectiu principal 
ha sigut avaluar les varietats disponibles, 
tenint en compte la resistència completa al 
míldiu en enciam i espinac, juntament amb 
altres aspectes, com ara el pes, la tolerància 
a l’espigat, la forma i el color o el contingut 
de nitrats en fulla i l’eficiència en l’ús de 
l’aigua entre altres. Els resultats obtinguts 
es poden consultar al següent enllaç 
als números de Fitxa PAE 05, 17 i 27.

Aquest any 2022 es durà a terme un nou 
assaig en cultius de bleda, espinac i escarola 
en cicle d’estiu-tardor, podreu exposar les 
vostres necessitats i propostes en el torn 
obert de paraula a final de la jornada. Per 
aprofundir en el coneixement, es comptarà 
amb un expert en programes de millora en 
enciam que ens explicarà com funciona la 
resistència al míldiu i perquè s’ha d’anar 
actualitzant periòdicament.

Aquest projecte ha estat finançat pel 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural de la Generalitat de 
Catalunya a través de l’ajut per incentivar la 
recerca aplicada en matèria de producció 
agroalimentària ecològica.

Inscripcions

A través de RuralCat: Inscripcions

Per a més informació: 
Sra. Ana Rivera 
A/e: ana.rivera@upc.edu

El cultiu ecològic d’enciam, 
bleda, espinac i escarola: 
comportament de les 
resistències 

229040 / 2,00
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