El disseny de la plantació
d’avellaners
Jornada tècnica
BRUNYOLA, divendres 14 de febrer de 2020

Presentació
El disseny de la plantació és
fonamental per una ràpida entrada en
producció i el posterior manteniment
en el temps de la plantació per
assegurar produccions altes durant
anys.
A més, les despeses d'implantació del
conreu son molt importants en els
costos de producció de l'avellana i un
dels aspectes que més cal valorar
quan es tria aquest conreu i que sovint
fa que molts agricultors optin per altres
conreus.

Programa
9.15 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.30 h Presentació de la jornada
Il·lma Sra. Anna Mascort, alcaldessa de Brunyola.
Sra. Elisabet Sánchez, directora dels Serveis Territorials del
Departament d’Agricultura a Girona.
10.00 h Implantació del conreu, quin sistema escollim?
Sr. Josep Àngel Benaiges, tècnic de Arboreto SAT.
10.30 h La fisiologia de l’avellaner. Sistemes de plantació i esporga
emprats en diversos països
Sra. Mercè Rovira, IRTA Mas Bové.
11.15 h Pausa

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

11.45 h L’avellaner en sistema intensiu. Noves varietats
Sr. Ignasi Iglesias, Agromillora.
12.15 h Taula rodona: experiències en el territori
Sr. Josep Ollé, Coselva; Sr. Ignasi Iglesias, Agromillora; Srs. Pere
Mascort i Lluís Quer, productors d’Avellanes de Brunyola i Sr. Roger
Palau, tècnic ADV de l’Avellana i Cultius Mediterranis.
Modera: Sr. Pere Arbonès, Avellana de Brunyola i Comarques
Gironines.
13.15 h Pausa per dinar

Col·laboració

14.30 h Visita a camp amb poda mecanitzada
17.00 h Cloenda

ADV Productors d’Avellana
de Girona

Lloc de realització
Sala de dalt de l’Ajuntament de
Brunyola
Plaça del Castell de Brunyola
17441 - BRUNYOLA

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de l’Avellana de Brunyola i
Comarques Gironines (A/e: avellanabrunyola@gmail.com)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Ignasi
Iglesias. Agromillora
Es pot Sr.
dinar
al Restaurant
el Castell de Brunyola (15€ per pers.), però cal
que es digui abans del dimarts 11 de febrer enviant un correu a:
avellanabrunyola@gmail.com

@ruralcat
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1234 // 3,00
3,00

