Gestió de produccions i
control de plagues en cultiu
ecològic d'avellana
Jornada tècnica
RIUDARENES, 25 i 26 d’abril de 2019
Presentació
Aquesta jornada té per objectiu posar
en comú la situació actual i les
principals oportunitats i reptes que la
planteja la producció d’avellana
ecològica a Catalunya, un sector amb
potencial clar.
Comptarem amb la presència de
l’expert italià Giacomo Olivero, que
ens exposarà el cas d’èxit de la
producció ecològica d’avellana al nord
d’Itàlia, a la regió de Torino.
Seguidament es realitzarà una taula
rodona per exposar les experiències
de diversos productors i buscar
solucions, i s’analitzaran possibles
vies per a la comercialització de
l’avellana ecològica de proximitat a
Catalunya.
L’endemà, es farà una visita de camp
a
les
parcel·les
experimentals
d’avellana ecològica de Brunyola.

Programa
Dijous 25
9.15 h Presentació de la jornada
Sr. Marc Vilahur, director de Fundació Emys.
9.15 h Introducció: la viabilitat econòmica de la gestió ecològica
d’avellana a Catalunya
Sr. Jordi Sordé, tècnic de l’ADV l’Avellana.
10.00 h Assajos de maneig de coberta vegetal, fertilització i control de
de plagues en avellaner ecològic
Sr. Àngel Salvat, tècnic de la Societat Cooperativa l'Avellanera.
10.45 h Pausa
11.00 h El maneig de l’avellana ecològica al nord d’Itàlia: un cas d’èxit
Sr. Giacomo Olivero, CCPB (Centre de Control de Producció Biològica,
Itàlia).
13.30 h Pausa per dinar
14.30 h Taula rodona i exposició d’experiències
16.00 h Comercialització d'avellana ecològica de proximitat
Sr. Marc Vilahur, director del Melmelades Can Moragues i el Rebost de
Can Moragues.

Organització
Departament d’Agricultura
Ramaderia Pesca i Alimentació
ADV Productors d’Avellana de
Girona

17.30 h Cloenda

Divendres 26
9.30 h Visita als camps d’avellaners de l’associació Avellana de
Brunyola
Sr. Giacomo Olivero, CCPB (Centre de Control de Producció Biològica,
Itàlia).
12.30 h Cloenda de la jornada

Col·laboració

Lloc de realització
Dijous 25: Masia de Can Moragues (Fundació Emys)
Carretera de Santa Coloma km 21,1
17421 - RIUDARENES
Divendres 26: Plaça del Castell de Brunyola

17441 - BRUNYOLA

Inscripcions

@ruralcat

La
jornada
és
gratuïta,
es
pot
inscriure
a
través
de:
www.fundacioemys.org/experiencies o contactar amb ander@fundacioemys.org
(Tel.: 972164957) tant per la jornada com per reserves per dinar al Rebost de
Can Moragues
També us podeu inscriure a RuralCat: ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

1234
1234 // 3,00
3,00
190303 / 7,00

