El pistatxer: un conreu
d’interès pel regadiu
Jornada tècnica
BALAGUER, dimecres 15 de novembre de 2017

Presentació

Programa

L’any 2014 va començar el projecte de
cooperació vertical en pistatxo al
Segarra-Garrigues liderat pel Grup
Borges (www.projectepistatxo.com), amb
la col·laboració del DARP.
L’objectiu principal era facilitar la
incorporació d’un nou conreu amb valor
afegit a les explotacions agràries que
passaven del secà al regadiu, en base a
l’àmplia experiència del Grup Borges en
finques a Guadix (Granada) i Badajoz.
En el 2017 ja és un projecte consolidat i
en expansió. S’ha adaptat bé en finques
de l’Urgell, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra
i Les Garrigues.
El pistatxo precisa la realització del
processat primari (pelat i assecat) dins de
les 24/36 hores després de la seva
recol·lecció per tal d’evitar l’ennegriment
de la closca i comercialitzar-lo en forma
de snack.
Aquest
processat
primari,
la
comercialització i l’assessorament tècnic
per desenvolupar el conreu estan
contemplats, entre d’altres, en l’acord de
cooperació que es formula entre els
productors i BAIN (Borges Agricultural &
Industrial Nuts).
La zona de l’Algerri-Balaguer és idònia
(com altres amb reg pressuritzat) pel
conreu de varietats tardanes de pistatxer,
que són les més cotitzades, doncs
disposa de les hores de fred hivernal i
unitats de calor requerides.

9.00 h Presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Jordi Ignasi Vidal Giné, Alcalde de Balaguer.
Sr. Carlos Gra, president de la Comunitat de Regants Algerri-Balaguer.
Sr. Ildefons Mateu, cap de l’Oficina Comarcal de la Noguera. DARP.
9.15 h Presentació del projecte pistatxo de cooperació vertical
Sr. Joan Fortuny, Operation Managing Director Borges Agricultural &
Industrial Nuts (BAIN)
9.30 h Aspectes agronòmics del conreu del pistatxer en regadiu
Sra. Joana Martí, responsable tècnica de la finca pilot de pistatxers de
BAIN.
10.00 h Aspectes econòmics i contractuals del projecte pistatxo
Sr. Antoni Pujol, coordinador de promoció projecte pistatxo de BAIN.
10.30 h Desplaçament amb cotxes particulars a la finca Pilot de pistatxers
de BAIN de Mas de Colom
12.00 h Visita col·lectiva a la Finca Pilot de pistatxers de BAIN de Mas
Colom (Tàrrega)
13.00 h Cloenda

Lloc de realització
Sala Consell Comarcal de la Noguera
C/Àngel Guimerà, 28-30
25600 BALAGUER
Finca Mas de Colom
Carretera d’Agramunt ( costat Polígon La Canaleta )
25300 TÀRREGA

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a l’Oficina del Regant:

Col·laboració

Sra. Maite Sisquella (Tel.: 973 310 715 – A/e: mtsisquella@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

Comunitat de Regants
d’Algerri Balaguer

@ruralcat
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