Curs de poda de fruiters
Olot, 25 i 27 de gener i 1, 3, 8 i 10 de febrer de 2021
Objectius
•

Adquirir coneixement de poda en general i específic en funció del cultiu

•

Optimitzar la rendibilitat dels cultius mitjançant diferents tipus de poda.

•

Diferenciar segons el tipus de poda com afecten a la qualitat del cultiu.

•

Aprendre a adequar els tipus de poda a les característiques de cada varietat
segons el tipus de creixement, les característiques de la floració, l’època de la
collita.

•

Aplicar diferents tipus de poda segons les necessitats del cultiu pel seu bon
desenvolupament.

Continguts
•

Morfologia i fisiologia dels arbres

•

Diferents tipus d’esporga

•

Criteris bàsics d’esporga, mida adequada al sistema de formació, solidesa,
il·luminació, equilibri, senzillesa, naturalitat, rapidesa, pocs talls.

•

Prevenció de riscos laborals en esporga de fruiters, vinya, etc.

•

Ametller, fruites pinyol/pepida, olivera i/o vinya.

Destinataris: Professionals de la jardineria.
Metodologia: S’alternaran les sessions teòriques a l’aula i les sessions pràctiques al
fruiter de Can Jordà i a una finca de Joanetes.
Professor: Killian Sampol, enginyer tècnic agrícola. Responsable de la gestió del
fruiterar de Can Jordà.
Dates i horaris:
25 de gener de 9 a 12h (sessió teòrica)
27 de gener i 1 de febrer de 9 a 12.30h (sessions teòriques)
3, 8 i 10 de febrer de 9 a 14h (sessions pràctiques a Can Jordà i a Joanetes)
Durada: 25 hores (10 hores teòriques i 15 hores pràctiques)
Lloc: Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (C/Joan Pere Fontanella, 3)
Material necessari que cal que porti l’alumne: guants i tisores de podar si se’n
disposen.
Preu: gratuït, subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya
(Conforcat)
Inscripcions: des de la web de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot o trucant al
972262128.
Col·laboració: Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Ajuntament d’Olot i
Institut la Garrotxa

