II Fira del tomàquet del Bages

El cultiu del tomàquet:

Tanquem el cicle, del planter a
la llavor
Jornada tècnica
SANT FRUITÓS DE BAGES, dijous 26 de juliol 2018

Presentació
El tomàquet, tomata, tomàtiga, tomato,
tomate,
tomat,
paradicsom...
l’anomenem com l’anomenem és el
fruit més conegut de l’hort, però... en
sabem tots els secrets?
En aquesta jornada emmarcada en la
II Fira del tomàquet del Bages, volem
donar a conèixer el costat més
agronòmic d’aquest protagonista de
les taules d’estiu.
En aquesta jornada volem explicar-vos
com podeu tancar el cicle del seu
cultiu fent-vos vosaltres mateixos el
planter de les vostres varietats
preferides, cultivant-lo de forma
ecològica per a gaudir al màxim dels
seus
atributs
organolèptics
i
nutricionals i aprendre com fer la
selecció dels millors fruits per a
guardar la llavor i de cara al any vinent
tornar a gaudir dels millors tomàquets
dels vostres horts.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
16.30 h Presentació de la Jornada*
Sra. Marta Arce, Escola Agrària de Manresa. DARP.
16.40 h El planter: tècniques i substrats
Sra. Xènia Torras, responsable del projecte Esporus de l’Associació
L’Era.
17.00 h El cultiu del tomàquet en producció ecològica
Sr. Armand Surinyach, enginyer agrícola i pagès de la finca El Circell
(Osona).
17.40 h Selecció de fruits i extracció de llavors
Sra. Xènia Torras, responsable del projecte Esporus de l’Associació
L’Era.
18.00 h Visita als horts de St. Benet de Bages*
Sr. Bernat Martí, responsable de l’hort educatiu de la Fundació
Catalunya-La Pedrera.
20.00 h Fi de la Jornada
*La jornada i la visita són complementàries però no és necessari assistir a
ambdues activitats

Lloc de realització
Baixos de la Casa de l’amo
Monestir de Sant Benet
08272 SANT FRUITÓS DE BAGES

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Escola
Agrària de Manresa del DARP:
Tel.: 93 874 90 60 o bé a l’enllaç: https://goo.gl/DB8hwg

@ruralcat

180962 / 3,25
1234 / 3,00

