Fertilització i reg en
olivera i ametller
Jornada tècnica
CASTELLDANS, dijous 26 d’abril de 2018

Presentació
L’arribada del reg procedent del Canal
Segarra Garrigues a la comarca de les
Garrigues obre un gran ventall de
possibilitats en les explotacions dels
agricultors:
introducció
de
nous
conreus, implantació de nous sistemes
de producció més intensius en els
conreus existents, introducció de noves
varietats molt més productives, etc. En
definitiva,
es
produeix
una
modernització de les plantacions
existents i de les futures que es faran.
Tot això requereix d’un maneig molt
més acurat de tots els seus inputs.
Així, una gestió eficient en l’ús de
l’aigua i un adobat adequat al conreu és
molt important per aconseguir una bona
productivitat en les plantacions.
L’objectiu
d’aquesta
jornada
és
transmetre aquests coneixements al
sector.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
19.15 h Presentació de la jornada
Sr. Conrad Llovera, president de la Col·lectivitat de Regants núm. 11
del Canal Segarra Garrigues.
19.20 h Recomanacions per a la fertirrigació de l’ametller i l’olivera en
plena dotació
Sr. Josep Rufat, especialista Fruitcentre IRTA.
20.30 h Actualitat del sector 16 de Castelldans
Sr. Conrad Llovera, president de la Col·lectivitat de Regants núm. 11
del Canal Segarra Garrigues.
20.40 h Cloenda de la jornada
Sr. Llorenç Canela, cap de l’Oficina Comarcal de les Garrigues del
DARP.

En finalitzar la jornada es servirà un aperitiu a càrrec de l’Ajuntament.

Lloc de realització
Casal Municipal de Castelldans
251540 - CASTELLDANS (Les Garrigues, Lleida)

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Oficina
Comarcal de les Garrigues:
Tel. 973 142 082 – A/e: agarrigues.daam@gencat.cat
Persona de Contacte: Sra. Míriam Boixadera

CASTELL-FRUIT, S.C.C.L

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat

189069 / 1,25

