L’all de Belltall,
singularitat i
producció sostenible
Jornada tècnica
Belltall, dissabte 20 de novembre de 2021

Presentació

Programa
11.15 h

L’all de Belltall és una de les darreres
varietats tradicionals catalanes d’all
que es cultiva a escala comercial i
gaudeix de prestigi entre productors,
consumidors i restauradors. El seu
cultiu i la cultura entorn aquest
producte són impulsats per l’Agrupació
de Productors d’All de Belltall.
L’any 2020 l’Agrupació de Productors i
la Fundació Miquel Agustí han iniciat
un projecte per impulsar el cultiu i
tipificar els factors que determinen
l’elevada qualitat de la varietat
conreada en el seu lloc d’origen. En
aquesta jornada tècnica posarem en
comú els resultats del primer any
d’experimentació, així com debatrem
quines són les millors estratègies per
gestionar les poblacions de
nematodes que afecten al cultiu de
l’all.

Sra. Montse Sànchez, presidenta de l’Agrupació de
Productors d’All de Belltall.
Sra. Miriam Berengué, membre de l’agrupació i regidora de
l’Ajuntament de Passanant i Belltall.

11.30 h

Biblioteca de Belltall
Plaça de les Escoles, 4
43413 - Belltall

L’all de Belltall: singularitat del material vegetal
Sr. Joan Casals, Fundació Miquel Agustí, Escola d’Enginyeria
Agroalimentària i Biotecnologia de Barcelona (EEABB-UPC).

12.00 h

El cultiu de l’all: bones pràctiques en el control de
nematodes
Sra. Ariadna Giné, especialista en nematodes fitoparàsits,
tècnica agrícola de la Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal
dels SSTT de Lleida.

12.30 h

Debat sobre les futures accions de promoció i millora
de l’all de Belltall
Membres de l’Agrupació de Productors de l’All de Belltall.

13.00 h
Lloc de realització

Benvinguda i presentació de la jornada

Cloenda de la jornada
Sr. Joel Lloses, membre de la junta de l’Agrupació de
productors d’all de Belltall.

Aquesta jornada es realitza presencialment. Tots les persones assistents
hauran de seguir les mesures de prevenció establertes enfront el Covid-19.
L’ús de mascareta serà obligatori durant tota la jornada.

Organització
Inscripcions
A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Sra. Montse Sànchez
Tel.: 686718875
A/e: montsebelltall@gmail.com

Col·laboració

Ajuntament de Passanant
i Belltall
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