65a Fira Agrària de Sant Miquel

Olivera i fruita seca: fertilització,
ús del coure i funcionament del
mercat californià
Jornada tècnica
LLEIDA, divendres 27 de setembre de 2019

Presentació
Un any més, Joves Agricultors i
Ramaders de Catalunya (JARC)
planteja una jornada centrada en el
cultiu de l’olivera i l’ametller.
En la primera part de la jornada
s’exposaran les darreres limitacions
en l’ús del coure.
D’altra banda, s’explicaran tots els
condicionants que el nou Decret de
dejeccions i fertilització estableix en la
fertilització nitrogenada dels cultius
d’olivera i ametllers.
Finalment, dos dels assistents al
viatge que l’EA de Les Borges
Blanques va organitzar a Califòrnia,
ens explicaran com funciona el sector
de la fruita seca i l’olivera en aquest
estat americà.

Programa
17.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
17.05 h Presentació de la Jornada
Sr. Lluís Gaya, cap sectorial de l’olivera de JARC.
Sr. Sisco Esquerda, cap sectorial de fruita seca de JARC.
17.15 h Limitacions de l’ús del coure en olivera i fruita seca
Sra. Laia Viñas, tècnica ADV de Producció ecològica de Ponent.
17.45 h Pausa-cafè
18.15 h Condicionants de la fertilització nitrogenada en olivera i fruita
seca derivades del nou Decret de dejeccions i fertilització
Sr. Jordi Vidal, secretari tècnic de JARC.
19.00 h Com funciona el sector de la fruita seca i l’olivera a Califòrnia?
Experiència de productors que van participar en un viatge a Califòrnia
organitzat per l’EA de Les Borges Blanques.
19.30 h Torn obert de paraules
19.40 h Cloenda de la Jornada
Sr. Joan Carles Massot, president de JARC a Lleida.

Organització
Lloc de realització
Saló Segrià
Fira de Lleida (Camps Elisis)
Av. President Josep Tarradellas, s/n
25001 LLEIDA

Col·laboració
Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
JARC Lleida (Tel.: 973 27 80 80 - A/e: premsa2@jarc.cat )
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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