Informació i seguiment dels
clons d’Empeltre. Visita a
l’explotació
Jornada de camp
GANDESA, dimecres 7 de novembre de 2018
Presentació
La varietat ‘Empeltre’ és una de les
més importants del NE d’Espanya, i
també és dominant a les Illes Balears.
Els olis d’aquesta varietat són
apreciats a la seva zona d’origen i,
actualment, la majoria d’ells es
comercialitzen sota tres DOP: "Oli del
Baix Aragó" (Terol), "Oli de Terra Alta"
(Tarragona) i "Oli de Mallorca"
(Balears). Durant el període comprès
entre 1998 i 2002 es va realitzar la
selecció clonal-sanitària de la varietatpoblació ‘Empeltre’, principalment, a la
Vall de l’Ebre i les Illes Balears.
L’any 2013 es realitza la plantació 1,5
hectàrees de Clons Standard (Clon A
+ Clon B) a una superfície del terme
municipal de Batea (àmbit geogràfic
de la DOP Oli Terra Alta) amb un
quadre de plantació de 7x6. El clon
seleccionat d’Empeltre suposarà una
millora per al sector oleícola d’algunes
regions ja productores d’aquesta
varietat i amb molta incidència a la
Terra Alta ja que moltes plantacions
tenen reg de suport.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Escola Agrària de Gandesa

Col·laboració
Serveis Agraris Maiva, S.A

@ruralcat

Programa
10.00 h Sortida de Batea (punt de sortida Estació de Servei) cap a
l’explotació d’oliveres clons Empeltre
10.15 h Arribada a la Finca - Benvinguda
Sr. Josep Pere Colat Clua. President DOP Oli Terra Alta.
10.30 h Presentació de la jornada
Sr. Carmel Mòdol Bresolí. Director general d’Alimentació, Qualitat i
Indústries Agroalimentàries del DARP.
Sr. Joan Gòdia Tresànchez. Sub-director general d’Indústries i
Qualitat Agroalimentàries del DARP.
10.45 h Resum de l’estudi clon d’olivera d’Empeltre
Sr. Agustí Romero Aroca. IRTA.
Sra. Antonia Ninot Cort. IRTA.
Seguiment de l’explotació d’oliveres clons d’Empeltre.
11.30 h Pausa i col·loqui amb degustació de pa i oli nou
12.00 h Apadrinament de l’olivera clon Empeltre Terra Alta
12.30 h Visita-plantada de l’olivera a la finca de l’Escola Agrària de
Gandesa
Sr. Antoni Cutrona Cutrona. Director de l’Escola Agrària de Gandesa
del DARP.
13.00 h Fi de la jornada

Lloc de realització
Explotació d’oliveres clons d’Empeltre:
41º 8’25.75” N - 0º15’20.19” E
Explotació experimental de l’Escola Agrària (Ctra. Vilalba):
41º03’38.2”N - 0º25’47.7”E

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de la DOP
Oli Terra Alta: Tel: 977 42 04 74 – A/e: info@dopoliterraalta.com
Persona de contacte: Sra. Cande Andreu.
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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