Fira de l’Oli de Santa Bàrbara

Reptes en l’olivicultura:
reducció de l’alternança i
optimització de la producció
Jornada tècnica
SANTA BÀRBARA, 17 de novembre de 2018

Presentació
En aquesta jornada tècnica, en el
marc de la Fira de l’Oli de Santa
Bàrbara, volem abordar dos temes de
maneig del cultiu de l’olivera que
creiem resultaran de molt interès pels
oleïcultors de la comarca i zones
properes de producció.
El primer d’ells és analitzar la
problemàtica de l’alternança del cultiu
de l’olivera, i començar a donar idees i
principis de gestió encaminats a
aconseguir produccions d’oli molt més
estables, amb tots els beneficis que
pot suposar tant pel pagès com pel
molí, en molts casos cooperatives.

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Antonio Ollés, regidor d’Agricultura de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara.
10.05 h Estratègies per reduir l’alternança en olivera
Sr. Jordi Sordè. ADV de l’Avellana i Cultius Mediterranis.
11.10 h Optimització del reg als nous sistemes productius de l’olivar
Sr. Juan Francisco Hermoso. Especialista d’Olivicultura i Elaiotècnia
de l’IRTA.
12.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Rafel Verdiell, membre de la Comissió Permanent Nacional de la
Unió de Pagesos de Catalunya.

El segon dels temes que es tractarà
són els resultats dels assajos que està
duent l’IRTA en el marc d’un projecte
INIA per millorar els rendiments i la
qualitat de l’oli reduint el marc de
plantació.

Organització

Lloc de realització
Recinte Firal
Ctra. de la Galera, 17-19 ( Camp de futbol)
43138 SANTA BÀRBARA

Col·laboració
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
Sr. Joan Josep Nogués (Tel.:638337551 - A/e: jnogues@uniopagesos.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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